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Muudatusettepanek 111
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. de

Selgitus

Põllumajanduse ja tarbijate jaoks on soovitav põllumajandus vabas ja turumajandusele 
orienteeritud Euroopas riigi ülalpidamisest ja eestkostest vabastada. Kahjuks jätab komisjon 
oma ettepanekus selle tee ja toetuste süstemaatilise vähendamise valimata. Pigem 
paisutatakse bürokraatlikult olemasolevaid struktuure ja tekitatakse seega taotlejatele ja 
liikmesriikidele lisakulusid.

Muudatusettepanek 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele esitatud 
komisjoni teatises „Ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. 
aastaks: toidu, loodusvarade ja 
territooriumiga seotud tulevikuprobleemide 
lahendamine” on sätestatud ühise 
põllumajanduspoliitika võimalikud 
probleemid, eesmärgid ja suundumused 
pärast 2013. aastat. Kõnealuse teatise üle 
peetavat arutelu arvesse võttes, tuleks 
ÜPPd reformida jõustumisega alates 1. 
jaanuarist 2014. Kõnealune reform peaks 
hõlmama kõiki ÜPP põhivahendeid, 

(1) Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele esitatud 
komisjoni teatises „Ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. 
aastaks: toidu, loodusvarade ja 
territooriumiga seotud tulevikuprobleemide 
lahendamine” on sätestatud ühise 
põllumajanduspoliitika võimalikud 
probleemid, eesmärgid ja suundumused 
pärast 2013. aastat. Kõnealuse teatise üle 
peetavat arutelu arvesse võttes, tuleks 
ÜPPd reformida jõustumisega alates 1. 
jaanuarist 2014. Kõnealune reform peaks 
hõlmama kõiki ÜPP põhivahendeid, 
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sealhulgas nõukogu 19. jaanuari 2009. 
aasta määrust (EÜ) nr 73/2009 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames põllumajandustootjate suhtes 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks, muudetakse 
määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) 
nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1782/2003). Arvestades reformi ulatust, 
on asjakohane tunnistada määrus (EÜ) 
nr 73/2009 kehtetuks ja asendada see uue 
määrusega. Võimaluse korral peaks 
reformiga sätteid tõhustama ja lihtsustama.

sealhulgas nõukogu 19. jaanuari 2009. 
aasta määrust (EÜ) nr 73/2009 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames põllumajandustootjate suhtes 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks, muudetakse 
määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) 
nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1782/2003). Reform peaks sätteid 
tõhustama ja lihtsustama.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele esitatud 
komisjoni teatises „Ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. 
aastaks: toidu, loodusvarade ja 
territooriumiga seotud tulevikuprobleemide 
lahendamine” on sätestatud ühise 
põllumajanduspoliitika võimalikud 
probleemid, eesmärgid ja suundumused 
pärast 2013. aastat. Kõnealuse teatise üle 
peetavat arutelu arvesse võttes, tuleks 
ÜPPd reformida jõustumisega alates 1. 
jaanuarist 2014. Kõnealune reform peaks 
hõlmama kõiki ÜPP põhivahendeid, 
sealhulgas nõukogu 19. jaanuari 2009. 
aasta määrust (EÜ) nr 73/2009 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames põllumajandustootjate suhtes 
kohaldatavate otsetoetuskavade 

(1) Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele esitatud 
komisjoni teatises „Ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. 
aastaks: toidu, loodusvarade ja 
territooriumiga seotud tulevikuprobleemide 
lahendamine” on sätestatud ühise 
põllumajanduspoliitika võimalikud 
probleemid, eesmärgid ja suundumused 
pärast 2013. aastat. Kõnealuse teatise üle 
peetavat arutelu arvesse võttes, tuleks 
ÜPPd reformida jõustumisega alates 1. 
jaanuarist 2014. Kõnealune reform peaks 
hõlmama kõiki ÜPP põhivahendeid, 
sealhulgas nõukogu 19. jaanuari 2009. 
aasta määrust (EÜ) nr 73/2009 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames põllumajandustootjate suhtes 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
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ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks, muudetakse 
määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) 
nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1782/2003). Arvestades reformi ulatust, 
on asjakohane tunnistada määrus (EÜ) 
nr 73/2009 kehtetuks ja asendada see uue 
määrusega. Võimaluse korral peaks
reformiga sätteid tõhustama ja lihtsustama.

ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks, muudetakse 
määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) 
nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1782/2003). Arvestades reformi ulatust, 
on asjakohane tunnistada määrus (EÜ) 
nr 73/2009 kehtetuks ja asendada see uue 
määrusega. Reformiga peaks ka sätteid 
tõhustama ja lihtsustama.

Or. pt

Muudatusettepanek 114
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Järelikult on vaja tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat piisava eelarvega, 
mis on reaalselt suurem kui aastatel 
2007–2013, et saaks tagada Euroopa 
Liidus igal ajal vajalikus koguses ja 
valikus kvaliteetsete toiduainete tootmise, 
samuti aidata kaasa tööhõivele, 
keskkonnahüvede säilimisele ja loomisele, 
kliimamuutuste vastu võitlemisele ja 
territooriumi planeerimisele. ÜPP peab 
ühtlasi põhinema põllumajandustootjate, 
teiste sidusrühmade ja kodanike jaoks 
üldiselt lihtsatel sätetel, et tagada selle 
poliitika rakendamise läbipaistvus, mis on 
ettevõtjate ja haldusasutuste jaoks kulude 
kontrolli ja vähendamise tagatis.

Or. pt

Muudatusettepanek 115
Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Arvestades, et ühine 
põllumajanduspoliitika on vastuolus ühtse 
turu põhimõtetega ja kõigile kogu 
Euroopa Liidus ja ülemaailmsetel 
turgudel võrdsete tingimuste loomise 
põhimõttega. See on vastuolus ELi 
konkurentsieeskirjadega ja eeskirjadega, 
mis on seotud kõigi teiste sektoritega 
seoses riigiabiga. Seetõttu peaks ühise 
põllumajanduspoliitika kulutusi 
otsetoetustele ja turukorraldusmeetmetele 
oluliselt vähendama ning lõpetada tuleb 
erandid riigiabi ja konkurentsi 
eeskirjadest, võimaldades Euroopa 
põllumajandustootjatel konkureerida 
vabalt nii ELi piires kui ka 
ülemaailmsetel turgudel.

Or. en

Selgitus

Riiklikke subsiidiume ei tohiks kasutada, et soosida vähem tõhusaid põllumajandusettevõtteid 
tõhusamate põllumajandusettevõtete kahjuks.

Muudatusettepanek 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Arvestades, et ühine 
põllumajanduspoliitika on vastuolus ühtse 
turu põhimõtetega ja kõigile kogu 
Euroopa Liidus võrdsete tingimuste 
loomise põhimõttega. See on vastuolus 
ELi konkurentsieeskirjadega ja 
eeskirjadega, mis on seotud kõigi teiste 
sektoritega seoses riigiabiga. Seetõttu 
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peaks ühise põllumajanduspoliitika 
kulutusi otsetoetustele ja 
turukorraldusmeetmetele oluliselt 
vähendama ning lõpetada tuleb erandid 
riigiabi ja konkurentsi eeskirjadest. Et 
vastata ühtse turu põhimõtetele, tuleb 
avalik rahastamine koondada eranditult 
2020. aasta strateegia eesmärkide 
täitmisele, võimaldades Euroopa 
põllumajandustootjatel vabalt 
konkureerida nii ELi piires kui ka 
ülemaailmsetel turgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva määruse rakendamine 
peaks olema kooskõlas liidu toiduga 
kindlustatuse poliitilise raamistiku 
(COM(2010) 127) arengukoostöö 
eesmärkidega erilise tähelepanuga sellele, 
et tagada, et ühise põllumajanduspoliitika 
meetmed ei ohusta arenguriikide toidu 
tootmise suutlikkust ja pikaajalist toiduga 
kindlustatust ega nende rahvastiku 
suutlikkust end toita, täites ühtlasi 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
208 kohase poliitikavaldkondade 
arengusidususe eesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva määruse rakendamine 
peaks olema kooskõlas liidu toiduga 
kindlustatuse poliitilise raamistiku 
(COM(2010) 127) arengukoostöö 
eesmärkidega erilise tähelepanuga sellele, 
et tagada, et ühise põllumajanduspoliitika 
meetmed ei ohusta arenguriikide toidu 
tootmise suutlikkust ja pikaajalist toiduga 
kindlustatust ega nende rahvastiku 
suutlikkust end toita, täites ühtlasi 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
208 kohase poliitikavaldkondade 
arengusidususe eesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 
ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 
ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 
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piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava toetuse iga-
aastane ülemmäär; kehtestada 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse iga-aastane ülemmäär; võtta vastu 
eeskirjad vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse raames 
tehtavate otsuste hindamise ja 
heakskiitmise korra kohta; võtta vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta seoses maa ja sortide 
heakskiitmise korraga puuvilla eritoetuse 
puhul; kehtestada eeskirjad puuvilla 
eritoetuse summa vähendamise arvutamise 
kohta; ning võtta vastu üldiste 
teavitamisnõuete eeskirjad. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
heakskiitmise menetluse ja tootjatele 
kõnealusest heakskiitmisest teatamise 
kohta seoses maa ja sortide heakskiitmise 
korraga puuvilla eritoetuse puhul; 
kehtestada eeskirjad puuvilla eritoetuse 
summa vähendamise arvutamise kohta; 
ning võtta vastu üldiste teavitamisnõuete 
eeskirjad. Kõnealuseid volitusi tuleks 
kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
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aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 
ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava toetuse iga-
aastane ülemmäär; kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; võtta vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta seoses maa ja sortide 
heakskiitmise korraga puuvilla eritoetuse 
puhul; kehtestada eeskirjad puuvilla 
eritoetuse summa vähendamise arvutamise 
kohta; ning võtta vastu üldiste 
teavitamisnõuete eeskirjad. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 
ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava toetuse iga-
aastane ülemmäär; kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; kehtestada 
eeskirjad puuvilla eritoetuse summa 
vähendamise arvutamise kohta; ning võtta 
vastu üldiste teavitamisnõuete eeskirjad. 
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 121
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
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selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 
ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava toetuse iga-
aastane ülemmäär; kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; võtta vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta seoses maa ja sortide 
heakskiitmise korraga puuvilla eritoetuse 
puhul; kehtestada eeskirjad puuvilla 
eritoetuse summa vähendamise arvutamise 
kohta; ning võtta vastu üldiste 
teavitamisnõuete eeskirjad. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 
ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade
korral; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava toetuse iga-
aastane ülemmäär; kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; kehtestada 
eeskirjad puuvilla eritoetuse summa 
vähendamise arvutamise kohta; ning võtta 
vastu üldiste teavitamisnõuete eeskirjad. 
Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 
ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava toetuse iga-
aastane ülemmäär; kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; võtta vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta seoses maa ja sortide 
heakskiitmise korraga puuvilla eritoetuse 
puhul; kehtestada eeskirjad puuvilla 
eritoetuse summa vähendamise arvutamise 
kohta; ning võtta vastu üldiste 
teavitamisnõuete eeskirjad. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 
ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral; kehtestada vabatahtliku toetuse iga-
aastane ülemmäär looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega aladel; kehtestada 
noortele põllumajandustootjatele antava 
vabatahtliku toetuse iga-aastane 
ülemmäär; kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; võtta vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta seoses maa ja sortide 
heakskiitmise korraga puuvilla tähtajalise 
eritoetuse puhul; kehtestada eeskirjad 
puuvilla eritoetuse summa vähendamise 
arvutamise kohta; ning võtta vastu üldiste 
teavitamisnõuete eeskirjad. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
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suhtes. komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 123
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 
ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava toetuse iga-
aastane ülemmäär; kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; võtta vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta seoses maa ja sortide 
heakskiitmise korraga puuvilla eritoetuse 
puhul; kehtestada eeskirjad puuvilla 

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 
ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele ja uutele 
liitujatele antava toetuse iga-aastane 
ülemmäär; kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; võtta vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta seoses maa ja sortide 
heakskiitmise korraga puuvilla eritoetuse 
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eritoetuse summa vähendamise arvutamise 
kohta; ning võtta vastu üldiste 
teavitamisnõuete eeskirjad. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

puhul; kehtestada eeskirjad puuvilla 
eritoetuse summa vähendamise arvutamise 
kohta; ning võtta vastu üldiste 
teavitamisnõuete eeskirjad. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kõrgetasemelisi jätkusuutlikke 
põllumajandussüsteeme tuleks käsitleda 
eeskujumudelitena, mis tähendab, et 
põllumajandussüsteemid, mille tavad 
ulatuvad kaugemale määruse (EL) nr … 
[horisontaalne ÜPP määrus] nõuetele 
vastavuse võrdluseeskirjadest ja mis 
pidevalt edenevad, et parandada toitainete 
majandamist, veetsükleid ja 
energiavoogusid, et vähendada 
keskkonnakahju ja taastumatute 
loodusvarade raiskamist ning säilitada 
põllukultuuride, loomade ja looduse 
mitmekesisus, peaksid olema tuleviku 
jaoks suunised ja eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Martin Häusling
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Mittejätkusuutlikud 
põllumajandussüsteemid: põllumajandus-
ja tõuaretustavad, mis süstemaatiliselt ja 
tõsiselt rikuvad nõuetele vastavuse 
eeskirju keskkonna ja rahva-, looma- ja 
taimetervise valdkonnas – ebapiisava 
toitainete majandamise ja sellest tuleneva 
veereostuse, olemasolevate hektarite 
kohta liiga suure asustustiheduse, kõrge 
välisenergiast, biotsiididest, veest ja 
toitainesisenditest sõltuvuse tõttu – tuleks
jätta välja ühise põllumajanduspoliitika 
abist.

Or. en

Selgitus

Ühenduse abist tuleks välja jätta sellised mittejätkusuutlikud süsteemid, mis loovad 
täiendavaid väliseid kulusid ühiskonnale ja ühisele põllumajanduspoliitikale või ELi 
eelarvele. Viide: nõuetele vastavus, nagu määruse (EL) nr … [horisontaalne ÜPP määrus] VI 
jaotises ja II lisas on määratletud.

Muudatusettepanek 126
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Komisjon peaks vastu võtma 
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
seoses erakorraliste juhtimismeetmetega, 
mis on ette nähtud kiireloomuliste ja 
ettenägematute probleemide lahendamiseks 
ühes või enamas liikmesriigis, kui see on 
vajalik tungiva kiireloomulisuse tõttu.

(6) Komisjon peaks vastu võtma 
viivitamata kohaldatavad delegeeritud 
õigusaktid nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel seoses erakorraliste 
juhtimismeetmetega, mis on ette nähtud 
kiireloomuliste ja ettenägematute 
probleemide lahendamiseks ühes või 
enamas liikmesriigis, kui see on vajalik 
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tungiva kiireloomulisuse tõttu.

Or. de

Muudatusettepanek 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et võtta arvesse toetuskavasid 
käsitlevaid uusi õigusakte, mida võidakse 
vastu võtta pärast käesoleva määruse 
jõustumist, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et muuta käesoleva määrusega 
hõlmatud toetuskavade loetelu.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Kohaldamisala on käesoleva määruse oluline element. Seega tuleb kõik selle muudatused 
teha seadusandliku tavamenetluse teel.

Muudatusettepanek 128
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et võtta arvesse toetuskavasid 
käsitlevaid uusi õigusakte, mida võidakse 
vastu võtta pärast käesoleva määruse 
jõustumist, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et muuta käesoleva määrusega 
hõlmatud toetuskavade loetelu.

välja jäetud

Or. es
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Selgitus

Kohaldamisala on määruse üks põhiaspekt ja seda tohib muuta ainult alusaktiga.

Muudatusettepanek 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et võtta arvesse toetuskavasid 
käsitlevaid uusi õigusakte, mida võidakse 
vastu võtta pärast käesoleva määruse 
jõustumist, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et muuta käesoleva määrusega 
hõlmatud toetuskavade loetelu.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada täiendavad mõisted 
seoses käesoleva määruse kohase toetuse 
saamisega ning et kehtestada raamistik, 
mille alusel määratlevad liikmesriigid 
minimaalsed tegevused maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras, ning kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa karjatamiseks ja 

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada kriteeriumid, et
määrata kindlaks rohu või muude 
rohttaimede ülekaal püsirohumaa puhul. 
Käesolevas määruses kehtestatakse
raamistik, mille alusel määratlevad 
liikmesriigid nii minimaalsed tegevused 
maa-alade hoidmiseks karjatamiseks või 
harimiseks sobilikus seisukorras kui ka
kriteeriumid, mida põllumajandustootjad 
peavad järgima selleks, et täita kohustust 
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harimiseks sobilikus seisukorras, samuti 
kriteeriumid, et määrata kindlaks rohu 
või muude rohttaimede ülekaal 
püsirohumaa puhul.

hoida põllumajandusmaa karjatamiseks ja 
harimiseks sobilikus seisukorras.

Or. es

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas artiklis 4 välja pakutud muudatustega.

Muudatusettepanek 131
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada täiendavad mõisted 
seoses käesoleva määruse kohase toetuse 
saamisega ning et kehtestada raamistik, 
mille alusel määratlevad liikmesriigid 
minimaalsed tegevused maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras, ning kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa karjatamiseks ja 
harimiseks sobilikus seisukorras, samuti 
kriteeriumid, et määrata kindlaks rohu 
või muude rohttaimede ülekaal 
püsirohumaa puhul.

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada kriteeriumid, et 
määrata kindlaks rohu või muude 
rohttaimede ülekaal püsirohumaa puhul. 
Käesolevas määruses kehtestatakse
raamistik, mille alusel määratlevad 
liikmesriigid nii minimaalsed tegevused 
maa-alade hoidmiseks karjatamiseks või 
harimiseks sobilikus seisukorras kui ka
kriteeriumid, mida põllumajandustootjad 
peavad järgima selleks, et täita kohustust 
hoida põllumajandusmaa karjatamiseks ja 
harimiseks sobilikus seisukorras.

Or. es

Selgitus

Põhiküsimusi reguleeritakse alusaktidega, mitte komisjoni delegeeritud õigusaktidega.
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Muudatusettepanek 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada täiendavad mõisted 
seoses käesoleva määruse kohase toetuse 
saamisega ning et kehtestada raamistik,
mille alusel määratlevad liikmesriigid 
minimaalsed tegevused maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras, ning kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa karjatamiseks ja 
harimiseks sobilikus seisukorras, samuti 
kriteeriumid, et määrata kindlaks rohu 
või muude rohttaimede ülekaal 
püsirohumaa puhul.

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada kriteeriumid, et 
määrata kindlaks kõrreliste või muude 
rohttaimede ülekaal püsirohumaa puhul. 
Käesolevas määruses kehtestatakse 
raamistik, mille alusel määratlevad 
liikmesriigid nii minimaalsed tegevused 
maa-alade hoidmiseks karjatamiseks või 
harimiseks sobilikus seisukorras kui ka
kriteeriumid, mida põllumajandustootjad 
peavad järgima selleks, et täita kohustust 
hoida põllumajandusmaa karjatamiseks ja 
harimiseks sobilikus seisukorras.

Or. es

Muudatusettepanek 133
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada täiendavad mõisted 
seoses käesoleva määruse kohase toetuse 
saamisega ning et kehtestada raamistik, 

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et kehtestada raamistik, mille 
alusel määratlevad liikmesriigid 
minimaalsed tegevused maa-alade 
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mille alusel määratlevad liikmesriigid 
minimaalsed tegevused maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras, ning kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa karjatamiseks ja 
harimiseks sobilikus seisukorras, samuti 
kriteeriumid, et määrata kindlaks rohu 
või muude rohttaimede ülekaal 
püsirohumaa puhul.

hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras, ning kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa, st põllumaa, 
püsirohumaa ja pikaajalise karjamaa või 
püsikultuuride all olev maa-ala
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras.

Or. it

Muudatusettepanek 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada täiendavad mõisted 
seoses käesoleva määruse kohase toetuse 
saamisega ning et kehtestada raamistik, 
mille alusel määratlevad liikmesriigid 
minimaalsed tegevused maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras, ning kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa karjatamiseks ja 
harimiseks sobilikus seisukorras, samuti 
kriteeriumid, et määrata kindlaks rohu 
või muude rohttaimede ülekaal 
püsirohumaa puhul.

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada täiendavad mõisted 
seoses käesoleva määruse kohase toetuse 
saamisega ning et kehtestada raamistik, 
mille alusel määratlevad liikmesriigid 
minimaalsed tegevused maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras, ning kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa karjatamiseks ja 
harimiseks sobilikus seisukorras.

Or. en
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Muudatusettepanek 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada täiendavad mõisted 
seoses käesoleva määruse kohase toetuse 
saamisega ning et kehtestada raamistik, 
mille alusel määratlevad liikmesriigid 
minimaalsed tegevused maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras, ning kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa karjatamiseks ja 
harimiseks sobilikus seisukorras, samuti 
kriteeriumid, et määrata kindlaks rohu 
või muude rohttaimede ülekaal 
püsirohumaa puhul.

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada täiendavad mõisted 
seoses käesoleva määruse kohase toetuse 
saamisega ning et kehtestada raamistik, 
mille alusel määratlevad liikmesriigid 
minimaalsed tegevused maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras, ning kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa, see tähendab mis 
tahes maa, millel asuvad küntav maa, 
püsikarjamaa või pikaajalised kultuurid,
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada täiendavad mõisted 
seoses käesoleva määruse kohase toetuse 
saamisega ning et kehtestada raamistik, 
mille alusel määratlevad liikmesriigid 

(9) Selleks et võtta arvesse konkreetseid 
uusi elemente ja tagada toetusesaajate 
kaitse, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et sätestada täiendavad mõisted 
seoses käesoleva määruse kohase toetuse 
saamisega ning et kehtestada raamistik, 
mille alusel määratlevad liikmesriigid 
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minimaalsed tegevused maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras, ning kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa karjatamiseks ja 
harimiseks sobilikus seisukorras, samuti 
kriteeriumid, et määrata kindlaks rohu või 
muude rohttaimede ülekaal püsirohumaa 
puhul.

minimaalsed tegevused maa-alade 
hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks 
sobilikus seisukorras, ning kriteeriumid, 
mida põllumajandustootjad peavad järgima 
selleks, et täita kohustust hoida 
põllumajandusmaa karjatamiseks ja 
harimiseks sobilikus seisukorras, samuti 
kriteeriumid, et määrata kindlaks rohu või 
muude rohttaimede ülekaal püsirohumaa ja 
-karjamaa ning pikaajaliste kultuuride 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selle tagamiseks, et ÜPP 
rahastamiseks kasutatavad summad jääksid 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artikli 16 lõikes 1 osutatud iga-
aastaste ülemmäärade piiridesse, tuleks 
säilitada otsetoetuste taseme kohandamine 
igal kalendriaastal. Otsetoetuste 
kohandamist tuleks kohaldada üksnes 
selliste põllumajandustootjatele antavate 
toetuste suhtes, mis ületavad 5 000 eurot 
vastaval kalendriaastal. Võttes arvesse 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste tasemeid Bulgaarias ja 
Rumeenias, tuleks kõnealustes 
liikmesriikides makstavate otsetoetuste 
suhtes rakendatava järkjärgulise 
kohaldamise mehhanismi raames 
kohaldada kõnealust finantsdistsipliini 
instrumenti nendes liikmesriikides üksnes 
alates 1. jaanuarist 2016. 

(11) Selle tagamiseks, et ÜPP 
rahastamiseks kasutatavad summad jääksid 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artikli 16 lõikes 1 osutatud iga-
aastaste ülemmäärade piiridesse, tuleks 
säilitada otsetoetuste taseme kohandamine 
igal kalendriaastal. Võttes arvesse 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste tasemeid Bulgaarias ja 
Rumeenias, tuleks kõnealustes 
liikmesriikides makstavate otsetoetuste 
suhtes rakendatava järkjärgulise 
kohaldamise mehhanismi raames 
kohaldada kõnealust finantsdistsipliini 
instrumenti nendes liikmesriikides üksnes 
alates 1. jaanuarist 2016.

Or. en
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Muudatusettepanek 138
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selle tagamiseks, et ÜPP 
rahastamiseks kasutatavad summad jääksid 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artikli 16 lõikes 1 osutatud iga-
aastaste ülemmäärade piiridesse, tuleks 
säilitada otsetoetuste taseme kohandamine 
igal kalendriaastal. Otsetoetuste 
kohandamist tuleks kohaldada üksnes 
selliste põllumajandustootjatele antavate 
toetuste suhtes, mis ületavad 5 000 eurot 
vastaval kalendriaastal. Võttes arvesse 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste tasemeid Bulgaarias ja 
Rumeenias, tuleks kõnealustes
liikmesriikides makstavate otsetoetuste 
suhtes rakendatava järkjärgulise 
kohaldamise mehhanismi raames 
kohaldada kõnealust finantsdistsipliini 
instrumenti nendes liikmesriikides üksnes 
alates 1. jaanuarist 2016.

(11) Selle tagamiseks, et ÜPP 
rahastamiseks kasutatavad summad jääksid 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artikli 16 lõikes 1 osutatud iga-
aastaste ülemmäärade piiridesse, tuleks 
säilitada otsetoetuste taseme kohandamine 
igal kalendriaastal. Otsetoetuste 
kohandamist tuleks kohaldada üksnes 
selliste põllumajandustootjatele antavate 
toetuste suhtes, mis ületavad 5 000 eurot 
vastaval kalendriaastal.

Or. bg

Muudatusettepanek 139
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks ettevõtjad, 
kelle majanduslik eesmärk ei olnud kas 

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks füüsilised 
või juriidilised isikud, kelle majanduslik 
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üldse või oli üksnes vähesel määral 
suunatud põllumajanduslikule tegevusele, 
näiteks lennujaamad, raudtee-ettevõtjad,
kinnisvaraettevõtjad ning spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad. Toetuse sihipärasema 
eraldamise tagamiseks peaksid
liikmesriigid hoiduma otsetoetuste 
maksmisest kõnealustele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele. Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski 
saama.

eesmärk ei olnud kas üldse või oli üksnes 
vähesel määral suunatud 
põllumajanduslikule tegevusele. Et tagada 
toetuse parem sihipärane eraldamine ja 
kajastada riikide tegelikkust nii lähedalt 
kui võimalik, on tähtis, et vastutus 
„aktiivse põllumajandustootja” eest 
antakse liikmesriikidele. Seega hoiduvad 
nad otsetoetuste andmisest üksustele,
nagu transpordiettevõtted, lennujaamad, 
kinnisvaraettevõtjad, spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad, puhkeküla või -laagrit 
haldavad ettevõtjad ja 
kaevandusettevõtjad, kui need üksused ei 
suuda tõestada, et täidavad aktiivse 
põllumajandustootja määratluse 
kriteeriume. Kuigi liikmesriigid peaksid 
otsustama, kas need üksused võivad saata 
otsetoetusi, ei saa seega ülal loetletud 
üksusi samaaegselt ELis otsetoetuste 
maksmisest välja jätta. Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski 
saama, et säilitada põllumajandustegevuse 
mitmekesisust.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks ettevõtjad, 
kelle majanduslik eesmärk ei olnud kas 
üldse või oli üksnes vähesel määral 
suunatud põllumajanduslikule tegevusele, 
näiteks lennujaamad, raudtee-ettevõtjad, 
kinnisvaraettevõtjad ning spordiväljakuid 

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks ettevõtjad, 
kelle majanduslik eesmärk ei olnud kas 
üldse või oli üksnes vähesel määral 
suunatud põllumajanduslikule tegevusele, 
näiteks lennujaamad, raudtee-ettevõtjad, 
kinnisvaraettevõtjad ning spordiväljakuid 
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haldavad ettevõtjad. Toetuse sihipärasema 
eraldamise tagamiseks peaksid 
liikmesriigid hoiduma otsetoetuste 
maksmisest kõnealustele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele. Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski 
saama.

haldavad ettevõtjad. Toetuse sihipärasema 
eraldamise tagamiseks peaksid 
liikmesriigid hoiduma otsetoetuste 
maksmisest kõnealustele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele. Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski 
saama, mille suurus lisatuluna, eelkõige 
looduslikult ebasoodsates piirkondades, 
on väga oluline leibkonna tulu ja nende 
piirkondade sotsiaal-majandusliku 
struktuuri toetuseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks ettevõtjad, 
kelle majanduslik eesmärk ei olnud kas 
üldse või oli üksnes vähesel määral 
suunatud põllumajanduslikule tegevusele, 
näiteks lennujaamad, raudtee-ettevõtjad, 
kinnisvaraettevõtjad ning spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad. Toetuse sihipärasema 
eraldamise tagamiseks peaksid 
liikmesriigid hoiduma otsetoetuste 
maksmisest kõnealustele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele. Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski 
saama.

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks ettevõtjad, 
kelle majanduslik eesmärk ei olnud kas 
üldse või oli üksnes vähesel määral 
suunatud põllumajanduslikule tegevusele, 
näiteks lennujaamad, raudtee-ettevõtjad, 
kinnisvaraettevõtjad ning spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad ja/või need, kelle 
maad ei kasutatud 
põllumajandustegevusteks. Toetuse 
sihipärasema eraldamise tagamiseks 
peaksid liikmesriigid hoiduma otsetoetuste 
maksmisest kõnealustele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ja/või sellise maaga. 
Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski 
saama.
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Or. en

Muudatusettepanek 142
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks ettevõtjad, 
kelle majanduslik eesmärk ei olnud kas 
üldse või oli üksnes vähesel määral 
suunatud põllumajanduslikule tegevusele, 
näiteks lennujaamad, raudtee-ettevõtjad, 
kinnisvaraettevõtjad ning spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad. Toetuse sihipärasema 
eraldamise tagamiseks peaksid
liikmesriigid hoiduma otsetoetuste 
maksmisest kõnealustele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele. Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski 
saama.

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks ettevõtjad, 
kelle majanduslik eesmärk ei olnud kas 
üldse või oli üksnes vähesel määral 
suunatud põllumajanduslikule tegevusele, 
näiteks lennujaamad, raudtee-ettevõtjad, 
kinnisvaraettevõtjad ning spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad. Toetuse sihipärasema 
eraldamise tagamiseks peaks
liikmesriikidele andma võimaluse hoiduda
otsetoetuste maksmisest kõnealustele 
füüsilistele või juriidilistele isikutele. 
Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski 
saama.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Otsetoetused tuleks reserveerida 
ainult mis tahes suurusega talude ja 
sektorite põllumajandustootjatele ja 
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uutele liitujatele, kui nad toodavad 
aktiivselt toitu ja teisi 
põllumajandustooteid ja/või aitavad kaasa 
loodusvarade jätkusuutlikule 
majandamisele; otsetoetustest jäetakse 
välja kapitali maasse investeerijad ja 
ettevõtjad, kes ei osale aktiivselt 
põllumajandustootmises või loodusvarade 
majandamises.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Komisjoni määrus (EÜ) nr 
1120/2009 lubab liikmesriikidel luua 
kriteeriume, et otsustada, kas 
põllumajandusettevõtte 
põllumajandusmaad peetakse 
kasutatavaks peamiselt 
põllumajandustegevuseks. Et parandada 
veel otsetoetuste eraldamise sihipärasust, 
tuleks tugevdada ja laiendada 
liikmesriikide ja piirkondade õiguslikku 
alust teatavate mittepõllumajanduslike 
valdkondade otsetoetustest välja 
jätmiseks. Lisaks kriteeriumidele, nagu 
mittepõllumajandusliku tegevuse 
intensiivsus, laad, kestus ja ajastus, peaks 
liikmesriigid ja piirkonnad ühtlasi saama 
jätta välja valdkondi, mis on osa 
mittepõllumajanduslikust 
infrastruktuurist või millel on 
mittepõllumajanduslik funktsioon.

Or. en



PE491.238v01-00 28/170 AM\905018ET.doc

ET

Muudatusettepanek 145
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väiketoetuste haldamisest tingitud 
ülemäärase halduskoormuse vältimiseks 
tuleks liikmesriikidel üldiselt hoiduda 
otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse 
on väiksem kui 100 eurot või kui toetust 
taotleva põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari.
Arvestades siiski, et liikmesriikide 
põllumajanduse struktuurid varieeruvad 
märkimisväärselt ning võivad erineda 
märgatavalt liidu keskmise 
põllumajandusettevõtte struktuurist, 
tuleks lubada liikmesriikidel kohaldada 
nende konkreetset olukorda kajastavaid 
minimaalseid künniseid. Äärepoolseimate 
piirkondade ja väiksemate Egeuse mere 
saarte erilise põllumajandusstruktuuri 
tõttu peaksid liikmesriigid saama 
otsustada, kas kohaldada mis tahes 
minimaalseid künniseid kõnealustes 
piirkondades. Lisaks peaks liikmesriikidel 
olema võimalus otsustada, millist neist 
kahest minimaalsest künnisest rakendada, 
võttes arvesse oma riigi 
põllumajandussektori eripära. Kuna 
toetust võib anda nn maata 
põllumajandustootjatele, ei oleks 
hektaritel põhineva künnise kohaldamine 
tõhus. Kõnealuste põllumajandustootjate 
toetus peaks seega olema minimaalne 
toetussumma. Selleks et tagada nende 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
kellele makstakse Bulgaarias ja 
Rumeenias otsetoetusi järk-järgult, 
peaksid minimaalsed künnised põhinema 
järk-järgulise kohaldamise lõpuks 
väljamakstaval lõplikul summal.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 146
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väiketoetuste haldamisest tingitud 
ülemäärase halduskoormuse vältimiseks 
tuleks liikmesriikidel üldiselt hoiduda 
otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse 
on väiksem kui 100 eurot või kui toetust 
taotleva põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari. 
Arvestades siiski, et liikmesriikide 
põllumajanduse struktuurid varieeruvad 
märkimisväärselt ning võivad erineda 
märgatavalt liidu keskmise 
põllumajandusettevõtte struktuurist, tuleks 
lubada liikmesriikidel kohaldada nende 
konkreetset olukorda kajastavaid 
minimaalseid künniseid. Äärepoolseimate 
piirkondade ja väiksemate Egeuse mere 
saarte erilise põllumajandusstruktuuri tõttu 
peaksid liikmesriigid saama otsustada, kas 
kohaldada mis tahes minimaalseid 
künniseid kõnealustes piirkondades. Lisaks 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
otsustada, millist neist kahest minimaalsest 
künnisest rakendada, võttes arvesse oma 
riigi põllumajandussektori eripära. Kuna 
toetust võib anda nn maata 
põllumajandustootjatele, ei oleks hektaritel 
põhineva künnise kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne 
toetussumma. Selleks et tagada nende 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
kellele makstakse Bulgaarias ja Rumeenias 
otsetoetusi järk-järgult, peaksid 
minimaalsed künnised põhinema järk-
järgulise kohaldamise lõpuks 
väljamakstaval lõplikul summal.

(14) Väiketoetuste haldamisest tingitud 
ülemäärase halduskoormuse vältimiseks 
tuleks liikmesriikidel üldiselt hoiduda 
otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse 
on väiksem kui 300 eurot või kui toetust 
taotleva põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala on alla kahe hektari. 
Arvestades siiski, et liikmesriikide 
põllumajanduse struktuurid varieeruvad 
märkimisväärselt ning võivad erineda 
märgatavalt liidu keskmise 
põllumajandusettevõtte struktuurist, tuleks 
lubada liikmesriikidel kohaldada nende 
konkreetset olukorda kajastavaid 
minimaalseid künniseid. Äärepoolseimate 
piirkondade ja väiksemate Egeuse mere 
saarte erilise põllumajandusstruktuuri tõttu 
peaksid liikmesriigid saama otsustada, kas 
kohaldada mis tahes minimaalseid 
künniseid kõnealustes piirkondades. Lisaks 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
otsustada, millist neist kahest minimaalsest 
künnisest rakendada, võttes arvesse oma 
riigi põllumajandussektori eripära. Kuna 
toetust võib anda nn maata 
põllumajandustootjatele, ei oleks hektaritel 
põhineva künnise kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne 
toetussumma. Selleks et tagada nende 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
kellele makstakse Bulgaarias ja Rumeenias 
otsetoetusi järk-järgult, peaksid 
minimaalsed künnised põhinema järk-
järgulise kohaldamise lõpuks 
väljamakstaval lõplikul summal.

Or. es



PE491.238v01-00 30/170 AM\905018ET.doc

ET

Muudatusettepanek 147
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väiketoetuste haldamisest tingitud 
ülemäärase halduskoormuse vältimiseks 
tuleks liikmesriikidel üldiselt hoiduda 
otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse 
on väiksem kui 100 eurot või kui toetust 
taotleva põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari. 
Arvestades siiski, et liikmesriikide 
põllumajanduse struktuurid varieeruvad 
märkimisväärselt ning võivad erineda 
märgatavalt liidu keskmise 
põllumajandusettevõtte struktuurist, tuleks 
lubada liikmesriikidel kohaldada nende 
konkreetset olukorda kajastavaid 
minimaalseid künniseid. Äärepoolseimate 
piirkondade ja väiksemate Egeuse mere 
saarte erilise põllumajandusstruktuuri tõttu 
peaksid liikmesriigid saama otsustada, kas 
kohaldada mis tahes minimaalseid 
künniseid kõnealustes piirkondades. Lisaks 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
otsustada, millist neist kahest minimaalsest 
künnisest rakendada, võttes arvesse oma 
riigi põllumajandussektori eripära. Kuna 
toetust võib anda nn maata 
põllumajandustootjatele, ei oleks hektaritel 
põhineva künnise kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne 
toetussumma. Selleks et tagada nende 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
kellele makstakse Bulgaarias ja 
Rumeenias otsetoetusi järk-järgult, 
peaksid minimaalsed künnised põhinema 
järk-järgulise kohaldamise lõpuks 
väljamakstaval lõplikul summal.

(14) Väiketoetuste haldamisest tingitud 
ülemäärase halduskoormuse vältimiseks 
tuleks liikmesriikidel hoiduda otsetoetuste 
maksmisest juhul, kui makse on väiksem 
kui 100 eurot või kui toetust taotleva 
põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari. 
Arvestades siiski, et liikmesriikide 
põllumajanduse struktuurid varieeruvad 
märkimisväärselt ning võivad erineda 
märgatavalt liidu keskmise
põllumajandusettevõtte struktuurist, tuleks 
lubada liikmesriikidel kohaldada nende 
konkreetset olukorda kajastavaid 
minimaalseid künniseid. Äärepoolseimate 
piirkondade ja väiksemate Egeuse mere 
saarte erilise põllumajandusstruktuuri tõttu 
peaksid liikmesriigid saama otsustada, kas 
kohaldada mis tahes minimaalseid 
künniseid kõnealustes piirkondades. Lisaks 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
otsustada, millist neist kahest minimaalsest 
künnisest rakendada, võttes arvesse oma 
riigi põllumajandussektori eripära. Kuna 
toetust võib anda nn maata 
põllumajandustootjatele, ei oleks hektaritel 
põhineva künnise kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne 
toetussumma.

Or. bg
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Muudatusettepanek 148
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Väiketoetuste haldamisest tingitud 
ülemäärase halduskoormuse vältimiseks 
tuleks liikmesriikidel üldiselt hoiduda 
otsetoetuste maksmisest juhul, kui makse 
on väiksem kui 100 eurot või kui toetust 
taotleva põllumajandusliku majapidamise
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari. 
Arvestades siiski, et liikmesriikide 
põllumajanduse struktuurid varieeruvad 
märkimisväärselt ning võivad erineda 
märgatavalt liidu keskmise 
põllumajandusettevõtte struktuurist, tuleks 
lubada liikmesriikidel kohaldada nende 
konkreetset olukorda kajastavaid 
minimaalseid künniseid. Äärepoolseimate 
piirkondade ja väiksemate Egeuse mere 
saarte erilise põllumajandusstruktuuri tõttu 
peaksid liikmesriigid saama otsustada, kas 
kohaldada mis tahes minimaalseid 
künniseid kõnealustes piirkondades. Lisaks 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
otsustada, millist neist kahest minimaalsest 
künnisest rakendada, võttes arvesse oma 
riigi põllumajandussektori eripära. Kuna 
toetust võib anda nn maata 
põllumajandustootjatele, ei oleks hektaritel 
põhineva künnise kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne 
toetussumma. Selleks et tagada nende 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
kellele makstakse Bulgaarias ja Rumeenias 
otsetoetusi järk-järgult, peaksid 
minimaalsed künnised põhinema järk-
järgulise kohaldamise lõpuks 
väljamakstaval lõplikul summal.

(14) Väiketoetuste haldamisest tingitud 
ülemäärase halduskoormuse vältimiseks 
tuleks liikmesriikidel hoiduda otsetoetuste 
maksmisest juhul, kui makse on väiksem 
kui 100 eurot või kui toetust taotleva 
põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala on alla ühe hektari. 
Arvestades siiski, et liikmesriikide 
põllumajanduse struktuurid varieeruvad 
märkimisväärselt ning võivad erineda 
märgatavalt liidu keskmise
põllumajandusettevõtte struktuurist, tuleks 
lubada liikmesriikidel kohaldada nende 
konkreetset olukorda kajastavaid 
minimaalseid künniseid. Äärepoolseimate 
piirkondade ja väiksemate Egeuse mere 
saarte erilise põllumajandusstruktuuri tõttu 
peaksid liikmesriigid saama otsustada, kas 
kohaldada mis tahes minimaalseid 
künniseid kõnealustes piirkondades. Lisaks 
peaks liikmesriikidel olema võimalus 
otsustada, millist neist kahest minimaalsest 
künnisest rakendada, võttes arvesse oma 
riigi põllumajandussektori eripära. Kuna 
toetust võib anda nn maata 
põllumajandustootjatele, ei oleks hektaritel 
põhineva künnise kohaldamine tõhus. 
Kõnealuste põllumajandustootjate toetus 
peaks seega olema minimaalne 
toetussumma. Selleks et tagada nende 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine, 
kellele makstakse Bulgaarias ja Rumeenias 
otsetoetusi järk-järgult, peaksid 
minimaalsed künnised põhinema järk-
järgulise kohaldamise lõpuks 
väljamakstaval lõplikul summal.

Or. en
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Muudatusettepanek 149
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Uues konkreetses 
väikepõllumajandustootjate kavas 
tunnustatakse olulist rolli, mida mängivad 
kaks kolmandikku Euroopa 
toidutootjatest, kes töötavad osalise 
tööajaga ja elatuspõllumajanduses; 
väikesemahuline põllumajandus ei ole 
Euroopa põllumajanduse ebasoodne ega 
aeguv mudel, see on reaalsus mitmes 
Euroopa liikmesriigis ning jätkusuutliku 
põllumajanduse ja tööhõive vara; seetõttu 
peavad liikmesriigid andma 
konstruktiivselt oma osa, et täpselt 
määratleda, kes need 
väikepõllumajandustootjad nende riigis 
on, ja mida nad vajavad, et realiseerida 
õiglased tulud ühise 
põllumajanduspoliitika abil; 

Or. en

Muudatusettepanek 150
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede 
suurte toetusesaajate vahel. 
Mastaabisäästu tõttu ei vaja suured 

välja jäetud
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toetusesaajad samal tasemel kogutoetust 
selleks, et sissetulekutoetus täidaks 
tõhusalt oma eesmärki. Lisaks võimaldab 
suurte toetusesaajate kohanemisvõime 
neil madalama kogutoetuse tasemega 
lihtsamalt tegutseda. Seepärast on õiglane 
võtta suurte toetusesaajate suhtes 
kasutusele süsteem, kus toetuse taset 
vähendatakse järk-järgult ja lõpuks 
piiratakse, et parandada toetuste jaotamist 
põllumajandustootjate vahel. Sellise 
süsteemi puhul võetakse siiski arvesse 
palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määrusele nr […] 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus].

Or. en

Selgitus

Väljapakutud säte on tõke suuremale konkurentsile, sest see stimuleerib 
põllumajandusstruktuuride killustamist, andes märku, et strukturaalne suurenemine ei ole 
soovitud ja viib vältimatult negatiivsete mõjudeni tööjõu tootlikkusele. See annaks löögi 
erinevatele heategevusvormidele, sest see on sissetuleku toetamise vahend, mis ei ole kohaselt 
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vajadustele suunatud. Pealegi suurendaks see halduskoormust ja osutuks küsitavaks ka seoses 
toetusesaajate võrdse kohtlemise põhimõttega.

Muudatusettepanek 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede 
suurte toetusesaajate vahel. 
Mastaabisäästu tõttu ei vaja suured 
toetusesaajad samal tasemel kogutoetust 
selleks, et sissetulekutoetus täidaks 
tõhusalt oma eesmärki. Lisaks võimaldab 
suurte toetusesaajate kohanemisvõime 
neil madalama kogutoetuse tasemega 
lihtsamalt tegutseda. Seepärast on õiglane 
võtta suurte toetusesaajate suhtes 
kasutusele süsteem, kus toetuse taset 
vähendatakse järk-järgult ja lõpuks 
piiratakse, et parandada toetuste jaotamist 
põllumajandustootjate vahel. Sellise 
süsteemi puhul võetakse siiski arvesse 
palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 

välja jäetud



AM\905018ET.doc 35/170 PE491.238v01-00

ET

summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määrusele nr […] 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus].

Or. en

Muudatusettepanek 152
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede 
suurte toetusesaajate vahel. 
Mastaabisäästu tõttu ei vaja suured 
toetusesaajad samal tasemel kogutoetust 
selleks, et sissetulekutoetus täidaks 
tõhusalt oma eesmärki. Lisaks võimaldab 
suurte toetusesaajate kohanemisvõime 
neil madalama kogutoetuse tasemega 
lihtsamalt tegutseda. Seepärast on õiglane 
võtta suurte toetusesaajate suhtes 
kasutusele süsteem, kus toetuse taset 
vähendatakse järk-järgult ja lõpuks 
piiratakse, et parandada toetuste jaotamist 
põllumajandustootjate vahel. Sellise 
süsteemi puhul võetakse siiski arvesse 
palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 

välja jäetud
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korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määrusele nr […] 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus].

Or. en

Muudatusettepanek 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede 
suurte toetusesaajate vahel. 
Mastaabisäästu tõttu ei vaja suured 
toetusesaajad samal tasemel kogutoetust 
selleks, et sissetulekutoetus täidaks 
tõhusalt oma eesmärki. Lisaks võimaldab 
suurte toetusesaajate kohanemisvõime 
neil madalama kogutoetuse tasemega 
lihtsamalt tegutseda. Seepärast on õiglane 
võtta suurte toetusesaajate suhtes 
kasutusele süsteem, kus toetuse taset 
vähendatakse järk-järgult ja lõpuks 

välja jäetud
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piiratakse, et parandada toetuste jaotamist 
põllumajandustootjate vahel. Sellise 
süsteemi puhul võetakse siiski arvesse 
palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määrusele nr […] 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus].

Or. en

Muudatusettepanek 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 

välja jäetud
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ebaproportsionaalselt pigem mõnede 
suurte toetusesaajate vahel. 
Mastaabisäästu tõttu ei vaja suured 
toetusesaajad samal tasemel kogutoetust 
selleks, et sissetulekutoetus täidaks 
tõhusalt oma eesmärki. Lisaks võimaldab 
suurte toetusesaajate kohanemisvõime 
neil madalama kogutoetuse tasemega 
lihtsamalt tegutseda. Seepärast on õiglane 
võtta suurte toetusesaajate suhtes 
kasutusele süsteem, kus toetuse taset 
vähendatakse järk-järgult ja lõpuks 
piiratakse, et parandada toetuste jaotamist 
põllumajandustootjate vahel. Sellise 
süsteemi puhul võetakse siiski arvesse 
palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määrusele nr […] 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus].

Or. en
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Muudatusettepanek 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede 
suurte toetusesaajate vahel. 
Mastaabisäästu tõttu ei vaja suured 
toetusesaajad samal tasemel kogutoetust 
selleks, et sissetulekutoetus täidaks tõhusalt 
oma eesmärki. Lisaks võimaldab suurte 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega 
lihtsamalt tegutseda. Seepärast on õiglane
võtta suurte toetusesaajate suhtes 
kasutusele süsteem, kus toetuse taset 
vähendatakse järk-järgult ja lõpuks 
piiratakse, et parandada toetuste jaotamist 
põllumajandustootjate vahel. Sellise 
süsteemi puhul võetakse siiski arvesse 
palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
peamiselt toetussummade jaotamine 
põllumajandusettevõtte suuruse järgi. 
Mastaabisäästu tõttu ei vaja suured
toetusesaajad alati samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma piiratud eesmärki. 
Siiski peab kogu nende toetusekõlblik 
maa vastama nõuetele vastavuse 
eeskirjadele ja asjaomastele 
keskkonnaeeskirjadele ning suuremad 
põllumajandusettevõtted kalduvad andma 
suuremat panust toiduga kindlustatuse 
üldeesmärki. Lisaks osalevad nad sageli 
innovatsioonis, mida on vaja, et saavutada 
nii parem toiduga kindlustatus kui ka 
jätkusuutlikkus. Seepärast on kohatu 
vähendada toetust sellistele 
põllumajandusettevõtetele. Mis tahes 
suuremate põllumajandusettevõtete 
toetuste vähendamine peaks võtma 
arvesse aktiivset osalust innovatsioonis või 
põllumajanduslikes keskkonnameetmetes, 
mis võivad tuua kasu nii toiduga 
kindlustatuse eesmärkide kui ka 
keskkonnaeesmärkide mõttes. Mis tahes 
toetuste vähendamine ei tohiks eelistada 
vähem tõhusaid põllumajandusettevõtteid 
tõhusamate põllumajandusettevõtete 
kahjuks. Suurtele põllumajandustootjatele 
antavate toetuste mis tahes vähendamisest 
tulenevad summad peaks jääma 
liikmesriikidele, kus need tekkisid ja neid 
tuleks kasutada märkimisväärsel määral 
innovatsioonile või põllumajanduslikele 
keskkonnakavadele kaasaaitavate 
projektide rahastamiseks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määrusele nr […] Euroopa Maaelu Arengu 
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[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus].

Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus].

Or. en

Muudatusettepanek 156
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede 
suurte toetusesaajate vahel. 
Mastaabisäästu tõttu ei vaja suured 
toetusesaajad samal tasemel kogutoetust 
selleks, et sissetulekutoetus täidaks tõhusalt 
oma eesmärki. Lisaks võimaldab suurte 
toetusesaajate kohanemisvõime neil 
madalama kogutoetuse tasemega 
lihtsamalt tegutseda. Seepärast on õiglane 
võtta suurte toetusesaajate suhtes 
kasutusele süsteem, kus toetuse taset 
vähendatakse järk-järgult ja lõpuks 
piiratakse, et parandada toetuste jaotamist 
põllumajandustootjate vahel. Sellise 
süsteemi puhul võetakse siiski arvesse 
palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
peamiselt toetussummade jaotamine 
vastavalt põllumajandusettevõtte 
suurusele. Mastaabisäästu tõttu ei vaja 
suured toetusesaajad alati samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma piiratud eesmärki. 
Siiski peab kogu nende toetusekõlblik 
maa vastama nõuetele vastavuse 
eeskirjadele ja asjaomastele 
keskkonnaeeskirjadele ning suuremad 
põllumajandusettevõtted kalduvad andma 
suuremat panust toiduga kindlustatuse 
üldeesmärki. Seepärast on õiglane jätkata 
olemasoleva järkjärgulise toetuse
vähendamise süsteemiga piiratud 
järkjärgulise ümbersuunamisega teatavat 
suurust ületavatele 
põllumajandusettevõtete puhul. Suurtele 
põllumajandustootjatele kohaldatavast 
järkjärgulisest ümbersuunamisest
tulenevad summad peaks jääma 
liikmesriikidele, kus need tekkisid ja neid 
tuleks kasutada märkimisväärsel määral 
innovatsioonile või põllumajanduslikele 
keskkonnakavadele kaasaaitavate 
projektide rahastamiseks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määrusele nr […] Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 



AM\905018ET.doc 41/170 PE491.238v01-00

ET

tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus].

maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus].

Or. en

Muudatusettepanek 157
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
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toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus].

toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Samuti ei tohiks toetuste 
piiramist kohaldada ühistute või muude 
juriidiliste isikute suhtes, kes koondavad 
mitut otsetoetuste saajat ning kes saavad 
ja suunavad toetusi enne nende täielikku 
jagamist oma liikmetele. Selleks et toetuse 
piiramine oleks tulemuslik, peaksid 
liikmesriigid kehtestama mõned 
kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele või 
vajaduse korral institutsioonilistele 
piirkondadele kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 20, kus need tekkisid ja 
neid tuleks kasutada märkimisväärsel 
määral innovatsioonile või töökohtade 
loomist või noorte 
põllumajandussektorisse integreerimist 
edendavatele meetmetele kaasaaitavate 
projektide rahastamiseks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määrusele nr […] Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus].

Or. es

Selgitus

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020
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Muudatusettepanek 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Samuti ei tohiks toetuste 
piiramist kohaldada ühistute või muude 
juriidiliste isikute suhtes, kes koondavad 
mitut otsetoetuste saajat ning kes saavad 
ja suunavad toetusi enne nende täielikku 
jagamist oma liikmetele. Selleks et toetuse 
piiramine oleks tulemuslik, peaksid 
liikmesriigid kehtestama mõned 
kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
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vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus].

põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele või 
piirkondadele, kus need tekkisid ja neid 
tuleks kasutada märkimisväärsel määral 
kas innovatsioonile kaasaaitavate 
projektide rahastamiseks või muude 
meetmete jaoks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määrusele nr […] Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus] või, esimese samba 
raames, otsetoetusteks või toodanguga 
seotud abina käesoleva määruse alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 159
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
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põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus].

põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Ülempiiri ei tohiks samuti 
kohaldada ühistute ja muude juriidiliste 
isikute suhtes, mille liikmed majandavad 
ühiselt põllumajandusettevõtet või mis 
koondavad mitut otsetoetuste saajat ning 
kes saavad ja suunavad toetusi enne 
nende täielikku jagamist oma liikmetele. 
Selleks et toetuse piiramine oleks 
tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestama mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus].

Or. de

Selgitus

Ülempiiri kohaldamisel tuleb vältida olukorda, kus ühistute, eelkõige 
põllumajandustootmisega tegelevate ühistute, põllumajandustootjate ühenduste või 
põllumajandusmasinate ühise kasutamise ühistute suhtes kohaldatakse vähendamisi.
Põllumajanduse konkurentsiseisundi edasist parandamist silmas pidades muutuvad koostööl 
põhinevad majandamisvormid üha olulisemaks. Neid ei tohi diskrimineerida.

Muudatusettepanek 160
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus].

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Ülempiiri ei tohiks kohaldada 
ühistute ja muude juriidiliste isikute 
suhtes, mille liikmed majandavad ühiselt 
põllumajandusettevõtet või mis koondavad 
mitut otsetoetuste saajat. Selleks et toetuse 
piiramine oleks tulemuslik, peaksid 
liikmesriigid kehtestama mõned 
kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa 
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Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus].

Or. de

Selgitus

Koostööl põhinevad majandamisvormid muutuvad üha olulisemaks, neid ei tohi 
diskrimineerida.

Muudatusettepanek 161
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
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väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus].

väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestama mõned kriteeriumid, mis 
võimaldavad neil investeerida 
jätkusuutlikesse 
põllumajandussüsteemidesse, sealhulgas 
neisse, mis on määratletud käesoleva 
määruse keskkonnahoidlikkuse 
suurendamise meetmetes ja/või mis 
suurendavad tööhõivet. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral 
innovatsiooniüleminekule jätkusuutlikele 
tootmissüsteemidele ja tööhõive 
suurendamisele kaasaaitavate projektide 
rahastamiseks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määrusele nr […] Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus].

Or. en

Muudatusettepanek 162
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
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Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem,
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määrusele nr […] 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus].

Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestama mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
intensiivsete sektorite, loomakasvatuse ja 
seal, kus alternatiivne rahastamine ei ole 
kättesaadav, tootmisega seotud 
subsiidiumide kõlblike sektorite
rahastamiseks, et tagada tööhõive.

Or. bg

Muudatusettepanek 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
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asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määrusele nr […] 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus].

asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestama mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid.

Or. en
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Muudatusettepanek 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määrusele nr […] 

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestama mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada
riiklike mehhanismide rahastamiseks
selleks, et saavutada stabiilsed ja õiglased 
hinnad.
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Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus].

Or. es

Muudatusettepanek 165
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel.
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestama mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
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hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus].

hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus]. Seejärel 
pakuvad liikmesriigid võimalust eraldada 
toetuste piiramisest saadud summad 
nendele suurtele põllumajandustootjatele, 
kelle suhtes nimetatud toetuste piiramist 
kohaldati, et nad saaksid investeerida 
innovatsiooni.

Or. fr

Muudatusettepanek 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
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Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus].

Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse kasutatud tööjõudu, sealhulgas 
palga- ja tööettevõtja kulud,
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks 
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestama mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus].

Or. en

Muudatusettepanek 167
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 

(15) Põllumajandustootjate vahelist otsese 
sissetulekutoetuse jaotamist iseloomustab 
asjaolu, et toetussummad on jaotatud 
ebaproportsionaalselt pigem mõnede suurte 
toetusesaajate vahel. Mastaabisäästu tõttu 
ei vaja suured toetusesaajad samal tasemel 
kogutoetust selleks, et sissetulekutoetus 
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täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestada mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile 
kaasaaitavate projektide rahastamiseks 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrusele nr […] Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta [maaelu arengu määrus].

täidaks tõhusalt oma eesmärki. Lisaks 
võimaldab suurte toetusesaajate 
kohanemisvõime neil madalama 
kogutoetuse tasemega lihtsamalt tegutseda. 
Seepärast on õiglane võtta suurte 
toetusesaajate suhtes kasutusele süsteem, 
kus toetuse taset vähendatakse järk-järgult 
ja lõpuks piiratakse, et parandada toetuste 
jaotamist põllumajandustootjate vahel. 
Sellise süsteemi puhul võetakse siiski 
arvesse palgaliste töötajate tööjõumahtu 
ebaproportsionaalse mõju vältimiseks
suurtes paljude töötajatega 
põllumajandusettevõtetes. Kõnealuseid 
maksimumtasemeid ei peaks kohaldama 
toetuste suhtes, mida antakse kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral, kuna kasutoovad eesmärgid, mille 
poole püüeldakse, võivad selle tulemusel 
väheneda. Selleks et toetuse piiramine 
oleks tulemuslik, peaksid liikmesriigid 
kehtestama mõned kriteeriumid, et vältida 
põllumajandustootjate kuritahtlikku 
tegevust nendest mõjudest kõrvale 
hoidmiseks. Suurtele 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
vähendamisest ja piiramisest tulenevad 
summad peaks jääma liikmesriikidele, kus 
need tekkisid ja neid tuleks kasutada 
märkimisväärsel määral innovatsioonile ja 
maaelu arengule kaasaaitavate projektide 
rahastamiseks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määrusele nr […] Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta [maaelu 
arengu määrus].

Or. en

Muudatusettepanek 168
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Toetuste muundamise ja piiramise 
kehtestamine ei peaks järgima mitte ainult 
liikmesriikide ja põllumajandustöötajate 
vahelist mittediskrimineerimise 
põhimõtet; see peaks lahendama ka 
edasijõudnud ja ebasoodsas olukorras 
olevate maapiirkondade ning nende 
rahvastiku vahelise äärmusliku 
tasakaalustamatuse pikaajalise 
probleemi: 20% põllumajandustootjatest 
saavad ikka veel rohkem kui 80% 
otsetoetustest, mille tulemus on, et 
suurenev arv väikepõllumajandustootjaid 
peab loobuma, millele järgneb kiire 
maapiirkondade alarahvastatus; ka 
toetused vanade ja uute liikmesriikide 
vahel on jätkuvalt äärmiselt 
tasakaalustamata, mis kannab puudusi 
jätkuvalt edasi; seetõttu on vaja paremat 
otsetoetuste ja maaelu arengu toetuse 
tingimuste seadmist ja otsetoetuste 
jagamist, et põllumajandustootjad saaksid 
teha paremini koostööd oma äri 
arendamisel, ja maaelu arengu 
programmid võiksid pakkuda 
infrastruktuuri, mis edendab põlvkondade 
vahetust ja arenevat maamajandust.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Toetuse piiramise rakendamise 
lihtsustamiseks, eelkõige seoses 
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
maksmise korraga ja vastava 

välja jäetud
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ülekandmisega maaelu arengu 
meetmetele, tuleks iga liikmesriigi jaoks 
määrata kindlaks netoülemmäärad, et 
piirata toetuse piiramise kohaldamise 
järgselt põllumajandustootjatele tehtavaid 
makseid. Võttes arvesse eripära ÜPP 
toetuste puhul, mida antakse kooskõlas 
30. jaanuari 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 247/2006 (millega sätestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks) ja 
nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1405/2006 (millega 
sätestatakse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte põllumajanduse toetamiseks 
ja muudetakse määrust (EÜ) nr 
1782/2003) ning asjaolu, et kõnealuste 
otsetoetuste suhtes ei kohaldata piiramist, 
ei peaks asjaomaste liikmesriikide 
netoülemmäärad hõlmama kõnealuseid 
otsetoetusi.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud säte on tõke suuremale konkurentsile, sest see stimuleerib 
põllumajandusstruktuuride killustamist, andes märku, et strukturaalne suurenemine ei ole 
soovitud ja viib vältimatult negatiivsete mõjudeni tööjõu tootlikkusele. See annaks löögi 
erinevatele heategevusvormidele, sest see on sissetuleku toetamise vahend, mis ei ole kohaselt 
vajadustele suunatud. Pealegi suurendaks see halduskoormust ja osutuks küsitavaks ka seoses 
toetusesaajate võrdse kohtlemise põhimõttega.

Muudatusettepanek 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Toetuse piiramise rakendamise 
lihtsustamiseks, eelkõige seoses 
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
maksmise korraga ja vastava 
ülekandmisega maaelu arengu 

välja jäetud
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meetmetele, tuleks iga liikmesriigi jaoks 
määrata kindlaks netoülemmäärad, et 
piirata toetuse piiramise kohaldamise 
järgselt põllumajandustootjatele tehtavaid 
makseid. Võttes arvesse eripära ÜPP 
toetuste puhul, mida antakse kooskõlas 
30. jaanuari 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 247/2006 (millega sätestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks) ja 
nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1405/2006 (millega 
sätestatakse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte põllumajanduse toetamiseks 
ja muudetakse määrust (EÜ) nr 
1782/2003) ning asjaolu, et kõnealuste 
otsetoetuste suhtes ei kohaldata piiramist, 
ei peaks asjaomaste liikmesriikide 
netoülemmäärad hõlmama kõnealuseid 
otsetoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Toetuse piiramise rakendamise 
lihtsustamiseks, eelkõige seoses 
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
maksmise korraga ja vastava 
ülekandmisega maaelu arengu 
meetmetele, tuleks iga liikmesriigi jaoks 
määrata kindlaks netoülemmäärad, et 
piirata toetuse piiramise kohaldamise 
järgselt põllumajandustootjatele tehtavaid 
makseid. Võttes arvesse eripära ÜPP 
toetuste puhul, mida antakse kooskõlas 
30. jaanuari 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 247/2006 (millega sätestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks) ja 

välja jäetud
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nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1405/2006 (millega 
sätestatakse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte põllumajanduse toetamiseks 
ja muudetakse määrust (EÜ) nr 
1782/2003) ning asjaolu, et kõnealuste 
otsetoetuste suhtes ei kohaldata piiramist, 
ei peaks asjaomaste liikmesriikide 
netoülemmäärad hõlmama kõnealuseid 
otsetoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Toetuse piiramise rakendamise 
lihtsustamiseks, eelkõige seoses 
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
maksmise korraga ja vastava 
ülekandmisega maaelu arengu 
meetmetele, tuleks iga liikmesriigi jaoks 
määrata kindlaks netoülemmäärad, et 
piirata toetuse piiramise kohaldamise 
järgselt põllumajandustootjatele tehtavaid 
makseid. Võttes arvesse eripära ÜPP 
toetuste puhul, mida antakse kooskõlas 
30. jaanuari 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 247/2006 (millega sätestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks) ja 
nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1405/2006 (millega 
sätestatakse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte põllumajanduse toetamiseks 
ja muudetakse määrust (EÜ) nr 
1782/2003) ning asjaolu, et kõnealuste 
otsetoetuste suhtes ei kohaldata piiramist, 
ei peaks asjaomaste liikmesriikide 
netoülemmäärad hõlmama kõnealuseid 

välja jäetud
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otsetoetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Toetuse piiramise rakendamise 
lihtsustamiseks, eelkõige seoses 
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
maksmise korraga ja vastava 
ülekandmisega maaelu arengu 
meetmetele, tuleks iga liikmesriigi jaoks 
määrata kindlaks netoülemmäärad, et 
piirata toetuse piiramise kohaldamise 
järgselt põllumajandustootjatele tehtavaid 
makseid. Võttes arvesse eripära ÜPP 
toetuste puhul, mida antakse kooskõlas 
30. jaanuari 2006. aasta määrusega (EÜ) 
nr 247/2006 (millega sätestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks) ja 
nõukogu 18. septembri 2006. aasta 
määrusega (EÜ) nr 1405/2006 (millega 
sätestatakse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte põllumajanduse toetamiseks 
ja muudetakse määrust (EÜ) nr 
1782/2003) ning asjaolu, et kõnealuste 
otsetoetuste suhtes ei kohaldata piiramist, 
ei peaks asjaomaste liikmesriikide 
netoülemmäärad hõlmama kõnealuseid 
otsetoetusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 174
Wojciech Michał Olejniczak
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Ühisele põllumajanduspoliitikale 
suunatud vahendite jagamisel tuleb 
pidada prioriteetseks maapiirkondade 
tasakaalustatud arengut. Seetõttu tuleb 
võimaldada liikmesriikidel eraldada 20% 
aastamääradest aastateks 2014–2019 
lisatoetustena EAFRD poolt rahastatavate 
maapiirkondade arengu programmide 
raames. Selle eesmärgi lisatoetused võivad 
tulla ka looduslike piirangutega aladega 
seotud kasutamata toetustest ning 
kliimasäästlike ja keskkonnahoidlike 
põllumajandustavadega seotud 
kasutamata toetustest.

Or. pl

Muudatusettepanek 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Et hinnata uut ühist 
põllumajanduspoliitikat, peaks komisjon 
2017. aasta lõpuks teostama 
läbivaatamise, milles käsitletakse reforme 
ja nende mõju keskkonnale ja 
põllumajandustootmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Mariya Gabriel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Pärast 1. maid 2004 Euroopa Liiduga 
ühinenud liikmesriikide 
põllumajandustootjad said otsetoetusi 
vastavalt järkjärgulise kohaldamise 
mehhanismile, mis on ette nähtud 
kõnealuste liikmesriikide vastavate 
ühinemisaktidega. Bulgaaria ja Rumeenia 
puhul on selline mehhanism veel jõus
aastatel 2014 ja 2015. Lisaks lubati 
kõnealustel liikmesriikidel anda 
täiendavalt riiklikke otsetoetusi. 
Bulgaariale ja Rumeeniale jäetakse 
selliste toetuste andmise võimalus alles 
seni, kuni need on täielikult rakendatud.

(19) Pärast 1. maid 2004 Euroopa Liiduga 
ühinenud liikmesriikide 
põllumajandustootjad said otsetoetusi 
vastavalt järkjärgulise kohaldamise 
mehhanismile, mis on ette nähtud 
kõnealuste liikmesriikide vastavate 
ühinemisaktidega. Bulgaaria ja Rumeenia 
puhul tuleks selline mehhanism vaadata 
läbi aastatel 2014 ja 2015 eesmärgiga 
saavutada otsetoetuste õiglane jaotamine 
eri liikmesriikide vahel.

Or. bg

Muudatusettepanek 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tagada toetuse parem 
jaotamine liidu põllumajandusmaade vahel, 
sealhulgas liikmesriikides, kes kohaldasid 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse pindalatoetuse kava, peaks uus 
põhitoetuskava asendama ühtse 
otsemaksete kava, mis kehtestati nõukogu 
29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks) ning mille 
kohaldamist jätkati määrusega (EÜ) nr 

(20) Selleks et tagada toetuse parem 
jaotamine liidu põllumajandusmaade vahel, 
sealhulgas liikmesriikides, kes kohaldasid 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse pindalatoetuse kava, peaks uus 
põhitoetuskava asendama ühtse 
otsemaksete kava, mis kehtestati nõukogu 
29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks) ning mille 
kohaldamist jätkati määrusega (EÜ) nr 
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73/2009, mis liitis varasemad 
toetusmehhanismid üheks 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuste
kavaks. Selline üleminek tähendab 
kõnealuste määruste alusel saadud 
toetusõiguste aegumist ning uute 
jaotamist, kuid siiski põhineks see kava 
esimesel rakendamisaastal 
põllumajandustootjate käsutuses olevatel 
toetuskõlblikel hektaritel.

73/2009, mis liitis varasemad 
toetusmehhanismid üheks 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuste 
kavaks. Liikmesriigid peaksid muutma 
oma olemasolevaid toetussüsteeme 
kooskõlas käesoleva määrusega,
muutmata tingimata oma praeguseid 
otsetoetuste mudeleid.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tagada toetuse parem 
jaotamine liidu põllumajandusmaade vahel, 
sealhulgas liikmesriikides, kes kohaldasid 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse pindalatoetuse kava, peaks uus 
põhitoetuskava asendama ühtse 
otsemaksete kava, mis kehtestati nõukogu 
29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks) ning mille
kohaldamist jätkati määrusega (EÜ) nr 
73/2009, mis liitis varasemad 
toetusmehhanismid üheks 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuste 
kavaks. Selline üleminek tähendab
kõnealuste määruste alusel saadud 
toetusõiguste aegumist ning uute 
jaotamist, kuid siiski põhineks see kava 
esimesel rakendamisaastal 
põllumajandustootjate käsutuses olevatel 
toetuskõlblikel hektaritel.

(20) Selleks et tagada toetuse parem 
jaotamine liidu põllumajandusmaade vahel, 
sealhulgas liikmesriikides, kes kohaldasid 
määrusega (EÜ) nr 73/2009 kehtestatud 
ühtse pindalatoetuse kava, peaks uus 
põhitoetuskava asendama ühtse 
otsemaksete kava, mis kehtestati nõukogu 
29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks) ning mille 
kohaldamist jätkati määrusega (EÜ) nr 
73/2009, mis liitis varasemad 
toetusmehhanismid üheks 
tootmiskohustusega sidumata otsetoetuste 
kavaks. Sellise ülemineku puhul peavad 
kõnealuste määruste alusel saadud 
toetusõigused aeguma ning jaotada tuleb 
uued, kuid siiski põhineks see kava 
esimesel rakendamisaastal 
põllumajandustootjate käsutuses olevatel 
toetuskõlblikel hektaritel.
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Or. de

Selgitus

Liikmesriigid peavad toetusõiguste jaotuse käesoleva määruse jõustumisel kindlasti uuesti 
kindlaks määrama. Selle kaudu tagatakse toetusõigustega osalejatele ja süsteemi sisenevatele 
uutele osalejatele võrdsed võimalused.

Muudatusettepanek 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, 
kelle otsetoetused on alla 90 %
keskmisest, peaksid katma ühe 
kolmandiku oma praeguse taseme ja 
kõnealuse taseme vahest. Kõnealust 
lähendamist peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
keskmisest suuremate otsetoetustega.
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama õiglasemalt, vähendades seost 
ajalooliste võrdlussummadega ning võttes 
arvesse liidu üldist eelarveolukorda. 
Selleks et tagada otsetoetuste võrdsem 
jaotus, võttes ühtlasi arvesse siiani 
eksisteerivaid palga- ja sisendkulude 
erinevusi, tuleks otsetoetuste määra hektari 
kohta kohandada järk-järgult. Otsetoetuste 
ümberjaotamine peaks põhinema 
strateegia „Euroopa 2020” 
aluspõhimõtetel, rõhutades vajadust 
kasutada ühenduse vahendeid 
majanduskasvu jaoks. Sellega seoses 
tuleks toetused ümber jaotada asjakohaste 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide põhjal: 
põllumajandustoodangu väärtus, 
lisandväärtus, töö ja ostujõud. Lisaks 
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toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud 
ka täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

peaksid 2022. aastal kõik toetusõigused 
lähenema ühesugusele ühikuväärtusele 
või selle saavutama pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi tootmissektorite vahel, võivad 
liikmesriigid siiski säilitada otsetoetuste 
teatud diferentseerimise, milles võetakse 
arvesse erinevaid maakasutusviise.

Or. it

Muudatusettepanek 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate 
hektaripõhise toetuse tasemete 
märkimisväärsete individuaalsete 
erinevuste olemasolu. Seepärast peaks
otsest sissetulekutoetust jaotama 
liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-

(21) Otsest sissetulekutoetust peaks 
jaotama õiglasemalt, vähendades seost 
ajalooliste võrdlussummadega ning võttes 
arvesse liidu üldist eelarveolukorda. 
Selleks et tagada otsetoetuste õiglasem
jaotus, võttes ühtlasi arvesse siiani 
eksisteerivaid palga- ja sisendkulude 
erinevusi, tuleks otsetoetuste määra hektari 
kohta kohandada järk-järgult. 
Liikmesriigid, kelle otsetoetused on alla 
90% keskmisest, peaksid katma ühe 
kolmandiku oma praeguse taseme ja 
kõnealuse taseme vahest. Kõnealust 
lähendamist peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
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ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast 
kõnealusele väärtusele lähendamist, mis 
peaks üleminekuperioodil toimuma 
lineaarselt. Selleks et vältida kahjulikke 
rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud 
ka täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

keskmisest suuremate otsetoetustega.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
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võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, 
kelle otsetoetused on alla 90 %
keskmisest, peaksid katma ühe 
kolmandiku oma praeguse taseme ja 
kõnealuse taseme vahest. Kõnealust 
lähendamist peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
keskmisest suuremate otsetoetustega.
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud 
ka täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama õiglasemalt, vähendades järk-
järgult seost ajalooliste võrdlussummadega 
ning võttes arvesse liidu üldist 
eelarveolukorda. Selleks et tagada 
otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes ühtlasi 
arvesse siiani eksisteerivaid palga- ja 
sisendkulude erinevusi, tuleks otsetoetuste 
määra hektari kohta kohandada järk-
järgult. Kõik 2019. aastal liikmesriigis või 
piirkonnas aktiveeritud toetusõigused
peaksid liikuma ühesuguse ühikuväärtuse 
poole pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma paindlikult. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit, olema osaliselt võimalik võtta 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. Liikmesriigid võivad 
samuti piirata põllumajandusettevõttele 
makstava põhitoetuse vähendamist, mis
tuleneb ajaloolise mudeli kasutuse 
järkjärgulisest kaotamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Marian Harkin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, 
kelle otsetoetused on alla 90 %
keskmisest, peaksid katma ühe 
kolmandiku oma praeguse taseme ja 
kõnealuse taseme vahest. Kõnealust 
lähendamist peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud 
ka täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Kõik 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigused peaksid liikuma ühesuguse 
ühikuväärtuse poole pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma paindlikult. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit, olema võimalik võtta 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi ja muid tegureid, nagu 
komisjoniga kokku lepitud. Liikmesriigid 
võivad samuti piirata 
põllumajandusettevõttele makstava 
põhitoetuse vähendamist, mis tuleneb 
ajaloolise mudeli kasutuse lõpetamisest.
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otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Valdemar Tomaševski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, 
kelle otsetoetused on alla 90 %
keskmisest, peaksid katma ühe 
kolmandiku oma praeguse taseme ja 
kõnealuse taseme vahest. Kõnealust 
lähendamist peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Tuleb kehtestada 
ühtne toetuste süsteem, mis aitaks kaasa 
vahendite täielikule ümberjaotamisele 
otsetoetuste õiglaseks jagunemiseks üle 
ELi nii, et iga liikmeriik saaks vähemalt 
90% ELi keskmistest otsetoetustest ja et 
ükski liikmesriik ei saaks rohkem kui 
110% keskmistest otsetoetustest. Uus 
otsetoetuste süsteem tuleb kehtestada 
võimalikult kiiresti, aga tagades, et nende 
liikmesriikide jaoks, kes praegusel 
rahastamisperioodil saavad otsetoetusi 
ELi keskmisest vähem, oleks 
üleminekuperiood lühem ehk see ei 
kestaks kauem kui 2015. aastani.
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liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud 
ka täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. pl

Muudatusettepanek 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetus tase hektari kohta on praegu 
alla 80% ELi keskmisest, peaksid katma 
oma praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
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vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

vahe. Liikmesriigid, kelle otsetoetuste tase 
on üle 80%, kuid alla ELi keskmist, 
peaksid katma seda vahet 10% võrra. 
Kõnealust lähendamist peaksid kõik 
liikmesriigid proportsionaalselt rahastama 
liidu keskmisest suuremate otsetoetustega.
Kuid otsemaksete maksimaalne tase 
hektari kohta liikmesriigis ei tohi ületada 
120% ELi keskmisest. Lisaks peaks kõigil 
2019. aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit, olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Zigmantas Balčytis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste õiglasem ja võrdsem 
jaotus, võttes ühtlasi arvesse siiani 
eksisteerivaid palga- ja sisendkulude 
erinevusi, kuid arvestades ka, et kõik 
Euroopa põllumajandustootjad töötavad 
ühtsel turul ja eriti ühtsel tööturul, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Et vältida 
konkurentsi edasist moonutamist, millel 
on sotsiaalseid mõjusid mitmele 
liikmesriigile, eriti Balti riikidele, võttes 
arvesse mitte ainult põllumajandustootjate 
huve, vaid ka tarbijate huve ja avalikkuse 
huve üldiselt. Liikmesriigid, kelle 
praegune otsetoetuste tase hektari kohta
on alla 90% keskmisest, peaksid katma 
oma praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahe 2014.–2020. aasta finantsperioodi 
alguses. Liikmesriigid, kelle otsetoetuste 
tase on üle 90%, kuid alla ELi keskmise, 
peaksid mitmeaastase finantsraamistiku 
jooksul sulgema seda vahet 10% võrra.
Kõnealust lähendamist peaksid kõik 
liikmesriigid proportsionaalselt rahastama 
liidu keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
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Euroopa Liidus. toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit, olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Ettepanek võtta vastu määrus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste õiglasem ja võrdsem 
jaotus, võttes ühtlasi arvesse siiani 
eksisteerivaid palga- ja sisendkulude 
erinevusi, kuid arvestades ka, et kõik 
Euroopa põllumajandustootjad töötavad 
ühtsel turul ja eriti ühtsel tööturul, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
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praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

kohandada järk-järgult. Et vältida 
konkurentsi edasist moonutamist, millel 
on sotsiaalseid mõjusid mitmele 
liikmesriigile, eriti Balti riikidele, võttes 
arvesse mitte ainult põllumajandustootjate 
huve, vaid ka tarbijate huve ja avalikkuse 
huve üldiselt. Liikmesriigid, kelle 
praegune otsetoetuste tase hektari kohta
on alla 90% keskmisest, peaksid katma 
oma praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahe 2014.–2020. aasta finantsperioodi 
alguses. Liikmesriigid, kelle otsetoetuste 
tase on üle 90%, kuid alla ELi keskmise, 
peaksid mitmeaastase finantsraamistiku 
jooksul sulgema seda vahet 10% võrra.
Kõnealust lähendamist peaksid kõik 
liikmesriigid proportsionaalselt rahastama 
liidu keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit, olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste õiglasem ja võrdsem 
jaotus, võttes ühtlasi arvesse siiani 
eksisteerivaid palga- ja sisendkulude 
erinevusi, kuid arvestades ka, et kõik 
Euroopa põllumajandustootjad töötavad 
ühtsel turul ja eriti ühtsel tööturul, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Et vältida 
konkurentsi edasist moonutamist, millel 
on sotsiaalseid mõjusid mitmele 
liikmesriigile, eriti Balti riikidele, võttes 
arvesse mitte ainult põllumajandustootjate 
huve, vaid ka tarbijate huve ja avalikkuse 
huve üldiselt. Liikmesriigid, kelle 
praegune otsetoetuste tase hektari kohta
on alla 90% keskmisest, peaksid katma 
oma praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahe 2014.–2020. aasta finantsperioodi 
alguses. Liikmesriigid, kelle otsetoetuste 
tase on üle 90%, kuid alla ELi keskmise, 
peaksid mitmeaastase finantsraamistiku 
jooksul sulgema seda vahet 10% võrra.
Kõnealust lähendamist peaksid kõik 
liikmesriigid proportsionaalselt rahastama 
liidu keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 



PE491.238v01-00 76/170 AM\905018ET.doc

ET

põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit, olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. en
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on hektari kohta alla 80%
ELi keskmisest, peaksid katma oma 
praeguse taseme ja ELi keskmise vahe.
Liikmesriigid, kelle otsetoetuste tase on 
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kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

üle 80%, kuid alla ELi keskmise, peaksid 
katma seda vahet 10% võrra. Kõnealust 
lähendamist peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
keskmisest suuremate otsetoetustega. Kuid 
otsemaksete maksimaalne tase hektari 
kohta liikmesriigis ei tohi ületada 120% 
ELi keskmisest. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit, olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Juozas Imbrasas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste õiglasem ja võrdsem 
jaotus, võttes ühtlasi arvesse siiani 
eksisteerivaid palga- ja sisendkulude 
erinevusi, kuid arvestades ka seda, et 
Euroopa põllumajandustootjad töötavad 
ühtsel turul, tuleks otsetoetuste määra 
hektari kohta kohandada järk-järgult. Et 
vältida konkurentsi edasist moonutamist, 
millel on sotsiaalseid mõjusid mitmele 
liikmesriigile, eriti Balti riikidele, võttes 
arvesse mitte ainult põllumajandustootjate 
huve, vaid ka tarbijate huve ja avalikkuse 
huve üldiselt. Liikmesriigid, kelle 
praegune otsetoetuste tase hektari kohta
on alla 90% keskmisest, peaksid katma 
oma praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahe 2014.–2020. aasta finantsperioodi 
alguses. Liikmesriigid, kelle otsetoetuste 
tase on üle 90%, kuid alla ELi keskmise, 
peaksid mitmeaastase finantsraamistiku 
jooksul sulgema seda vahet 10% võrra.
Kõnealust lähendamist peaksid kõik 
liikmesriigid proportsionaalselt rahastama 
liidu keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
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Euroopa Liidus. kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit, olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Alexander Mirsky

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu.
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste õiglasem ja võrdsem 
jaotus, võttes ühtlasi arvesse siiani 
eksisteerivaid palga- ja sisendkulude 
erinevusi, kuid arvestades ka, et kõik 
Euroopa põllumajandustootjad töötavad 
ühtsel turul ja eriti ühtsel tööturul, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Et vältida 
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vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

konkurentsi edasist moonutamist, millel 
on sotsiaalseid mõjusid mitmele 
liikmesriigile, eriti Balti riikidele, võttes 
arvesse mitte ainult põllumajandustootjate 
huve, vaid ka tarbijate huve ja avalikkuse 
huve üldiselt. Liikmesriigid, kelle 
praegune otsetoetuste tase hektari kohta
on alla 90% keskmisest, peaksid katma 
oma praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahe 2014.–2020. aasta finantsperioodi 
alguses. Liikmesriigid, kelle otsetoetuste 
tase on üle 90%, kuid alla ELi keskmise, 
peaksid mitmeaastase finantsraamistiku 
jooksul sulgema seda vahet 10% võrra.
Kõnealust lähendamist peaksid kõik 
liikmesriigid proportsionaalselt rahastama 
liidu keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit, olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, 
kelle otsetoetused on alla 90 % 
keskmisest, peaksid katma ühe 
kolmandiku oma praeguse taseme ja 
kõnealuse taseme vahest. Kõnealust 
lähendamist peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Vajalik on siduda põllumeestele kogu 
ELis esitatavad ühesugused ülesanded ja 
nõuded ning otsetoetuste määrad.
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt ja 
nii, et need oleksid paremini orienteeritud 
uutele eesmärkidele, vähendades seost 
ajalooliste võrdlussummadega ning võttes 
arvesse liidu üldist eelarveolukorda. 
Selleks et tagada otsetoetuste võrdsem ja 
järjekindlam jaotus, võttes ühtlasi arvesse 
siiani eksisteerivaid palga- ja sisendkulude 
erinevusi, tuleks otsetoetuste määra hektari 
kohta kohandada järk-järgult. Lisaks 
toetuste ühtlustamisele riikide ja 
piirkondade tasandil tuleks kohandada ka 
riiklikud toetuspaketid nii, et 
liikmesriigid, kus otsetoetused hektari 
kohta ei ole suuremad kui 50% liidu 
keskmisest, saaksid 70% võrreldes selle 
keskmisega. Liikmesriikides, milles 
otsetoetuste määr on 50% kuni 70% 
keskmisest, tuleb otsetoetusi suurendada 
määrani 80% keskmisest, liikmesriikides, 
kus otsetoetuste määr on 70% kuni 80% 
keskmisest, tuleb otsetoetusi suurendada 
määrani 90% ELi keskmisest. Selle 
mehhanismi kasutamise tulemusel ei 
tohiks ühegi liikmesriigi saavutatud tase 
olla alla 70% liidu keskmisest. 
Liikmesriikide puhul, mille otsetoetuste 
tase on üle liidu keskmise, ei alandata 
ühtlustamise käigus seda taset keskmisest 
madalamaks. Kõnealust lähendamist 
peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
keskmisest suuremate otsetoetustega. 
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Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. pl
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Ettepanek võtta vastu määrus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
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ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, 
kelle otsetoetused on alla 90 %
keskmisest, peaksid katma ühe 
kolmandiku oma praeguse taseme ja 
kõnealuse taseme vahest. Kõnealust 
lähendamist peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud 
ka täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Kõigil ELis
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. Täieliku ühtlustumise 
eesmärk otsetoetuste võrdse jaotamise abil 
kogu Euroopa Liidus tuleb saavutada 
mitmeaastase finantsraamistiku 2014–
2020 kehtivusaja lõpuks. Peale selle peab 
kõikidel liikmesriigis või piirkonnas 2019. 
aastal aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus.

Or. pt

Muudatusettepanek 193
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 

(21) Seoses eri sektorite järk-järgulise 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
pikema kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 



PE491.238v01-00 84/170 AM\905018ET.doc

ET

võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt.
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks, et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta järk-
järgult kohandada. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90% keskmisest, 
peaksid ühe kolmandiku võrra vähendama 
oma praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahet. Kõnealust lähendamist peaksid 
proportsionaalselt rahastama kõik 
liikmesriigid, kelle otsetoetused ületavad 
liidu keskmist. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus, ning seetõttu peab 
üleminekuperioodil toimuma lähendamine 
sellele väärtusele. Selleks, et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava ja eelkõige selle ajaloolist 
mudelit, olema võimalik võtta 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. Liikmesriigid võivad ka 
piirata põllumajandustootjatele tehtavate 
põhimaksete vähendamist, mille on 
põhjustanud ajaloolise mudeli kasutamise 
lõpetamine. 2021. aastal algava järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku üle 
peetavate arutelude käigus tuleks pöörata 
tähelepanu täieliku ühtlustumise 
eesmärgile, mis saavutatakse kõnealusel 
ajavahemikul otsetoetuste võrdse jaotamise 
abil kogu Euroopa Liidus hiljemalt alates 
2023. aastast. Liikmesriikide otsemaksete 
finantseerimise mahtu (paketti) tuleb 
kohandada nii, et kõigis liikmesriikides 
oleks otsetoetuste tase vähemalt 80% 
Euroopa Liidu keskmisest otsetoetuste 
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tasemest alates 1. jaanuarist 2014.

Or. lv

Muudatusettepanek 194
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda, et tulemusena 
saavutada võrdsed otsetoetuste määrad 
kõigis liikmesriikides. Sellel eesmärgil, 
võttes ühtlasi arvesse kahanevaid palga- ja 
sisendkulude erinevusi, tuleks otsetoetuste 
määra hektari kohta kohandada järk-
järgult. Liikmesriigid, kelle otsetoetused on 
alla 90% keskmisest, peaksid katma ühe 
kolmandiku oma praeguse taseme ja 
kõnealuse taseme vahest. Kõnealust 
lähendamist peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
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mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. pl
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Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla ELi keskmise, peaksid 
katma pool oma praeguse taseme ja 
kõnealuse taseme vahest. Kõnealust 
lähendamist peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
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rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit, olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
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ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla keskmise taseme, 
peaksid katma 66% oma praeguse taseme 
ja kõnealuse taseme vahest. Ükski 
liikmesriik ei tohiks saada toetust alla 
75% keskmisest tasemest. Kõnealust 
lähendamist peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Lisaks peaks kõigil 2019. aastal 
liikmesriigis või piirkonnas aktiveeritud 
toetusõigustel olema ühesugune 
ühikuväärtus pärast kõnealusele väärtusele 
lähendamist, mis peaks üleminekuperioodil 
toimuma lineaarselt. Selleks et vältida 
kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
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järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 
2019. aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90% keskmisest, 
peaksid katma kaks kolmandikku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 
2019. aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. fr
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Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet



PE491.238v01-00 90/170 AM\905018ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid
kõik liikmesriigid proportsionaalselt
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90% keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaks 
rahastama lineaarsete kärbete abil kõigile
liidu keskmisest suuremate otsetoetustega
liikmesriikidele. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit, olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
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otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. en
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(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 
2019. aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90% keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Oluline on, et nende 
liikmesriikide panus kõnealusesse 
lähendamisse ei ületaks teatud protsenti 
neile algselt eraldatud toetusest. Lisaks 
peaks kõigil 2019. aastal liikmesriigis või 
piirkonnas aktiveeritud toetusõigustel 
olema ühesugune ühikuväärtus pärast 
kõnealusele väärtusele lähendamist, mis 
peaks üleminekuperioodil toimuma 
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otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

lineaarselt. Selleks et vältida kahjulikke 
rahalisi tagajärgi põllumajandustootjatele, 
peaks liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. fr

Selgitus

Nimetatud algselt eraldatud toetuse protsent määratakse kindlaks mitmeaastase 
finantsraamistiku üle peetavate läbirääkimiste tulemusel.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
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otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast 
kõnealusele väärtusele lähendamist, mis 
peaks üleminekuperioodil toimuma 
lineaarselt. Selleks et vältida kahjulikke 
rahalisi tagajärgi põllumajandustootjatele, 
peaks liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90% keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Toetusõiguste väärtust
liikmesriigis või piirkonnas lähendatakse 
astmeliselt kuni vähemalt 2019. aastaks 
kehtestatud lähenemise tasemeni. Selleks 
et vältida kahjulikke rahalisi tagajärgi 
põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. es

Selgitus

Selleks, et vältida moonutusi, tagada põllumajandusettevõtete stabiilsus ajal, mil 
riigieelarveid tugevalt kärbitakse, jätta riikidele ja piirkondadele kaalutlusruum sisemiste 
lähenemismehhanismide käivitamiseks ja kehtestada mõistlik piirmäär erinevustele toetustes, 
mida saavad abisaajad selleks, et mitte seada ohtu põllumajandusettevõtete elujõulisust.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud 
ka täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90% keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2021. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit, olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid.
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Or. en

Muudatusettepanek 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90% keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist piiramata 
peaksid otsetoetused Eestis, Leedus ja 
Lätis olema vähemalt sama suured nagu 
toetused selles liikmesriigis, milles, kui 
kõnealused kolm riiki välja arvatud, on 
toetused kõikidest ülejäänud 
liikmesriikidest kõige madalamad. 
Kõnealust lähendamist peaksid kõik 
liikmesriigid proportsionaalselt rahastama 
liidu keskmisest suuremate otsetoetustega. 
Otsetoetuste erinevus hektari kohta ühes 
liikmesriigis ei tohiks olla sealjuures 
suurem kui liikmesriikidevaheline 
erinevus hektari kohta. Lisaks peaks 
kõigil 2019. aastal liikmesriigis või 
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toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

piirkonnas aktiveeritud toetusõigustel 
olema ühesugune ühikuväärtus pärast 
kõnealusele väärtusele lähendamist, mis 
peaks üleminekuperioodil toimuma 
lineaarselt. Selleks et vältida kahjulikke 
rahalisi tagajärgi põllumajandustootjatele, 
peaks liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

Or. de

Muudatusettepanek 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
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kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90% keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus. Sel eesmärgil tuleks näha 
ette rahalise toetuse meetmed, et 
lihtsustada uue ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamist 
liikmesriikide poolt.

Or. ro

Muudatusettepanek 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 

(21) Seoses eri sektorite järgneva 
integreerimisega ühtsesse otsemaksete 
kavasse ja põllumajandustootjatele antud 
järgneva kohandamisperioodiga on üha 
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keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90 % keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist 
mudelit olema osaliselt võimalik võtta uue 
kava esimesel kohaldamisaastal 
toetusõiguste väärtuse arvutamisel arvesse 
ajaloolisi tegureid. 2021. aastal algava 
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
üle peetav arutelu peaks olema suunatud ka 
täieliku ühtlustumise eesmärgile, mis 
saavutatakse kõnealusel ajavahemikul 
otsetoetuste võrdse jaotamise abil kogu 
Euroopa Liidus.

keerulisem põhjendada ajaloolistel 
võrdlussummadel põhinevate hektaripõhise 
toetuse tasemete märkimisväärsete 
individuaalsete erinevuste olemasolu. 
Seepärast peaks otsest sissetulekutoetust 
jaotama liikmesriikide vahel õiglasemalt, 
vähendades seost ajalooliste 
võrdlussummadega ning võttes arvesse 
liidu üldist eelarveolukorda. Selleks et 
tagada otsetoetuste võrdsem jaotus, võttes 
ühtlasi arvesse siiani eksisteerivaid palga-
ja sisendkulude erinevusi, tuleks 
otsetoetuste määra hektari kohta 
kohandada järk-järgult. Liikmesriigid, kelle 
otsetoetused on alla 90% keskmisest, 
peaksid katma ühe kolmandiku oma 
praeguse taseme ja kõnealuse taseme 
vahest. Kõnealust lähendamist peaksid 
kõik liikmesriigid proportsionaalselt 
rahastama liidu keskmisest suuremate 
otsetoetustega. Lisaks peaks kõigil 2019. 
aastal liikmesriigis või piirkonnas 
aktiveeritud toetusõigustel olema 
ühesugune ühikuväärtus pärast kõnealusele 
väärtusele lähendamist, mis peaks 
üleminekuperioodil toimuma lineaarselt. 
Selleks et vältida kahjulikke rahalisi 
tagajärgi põllumajandustootjatele, peaks 
liikmesriikidel, kes kasutasid ühtset 
otsetoetuste kava, eelkõige ajaloolist
mudelit, olema võimalik võtta uue kava 
esimesel kohaldamisaastal toetusõiguste 
väärtuse arvutamisel arvesse ajaloolisi 
tegureid. 2021. aastal algava järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku üle peetav 
arutelu peaks olema suunatud ka täieliku 
ühtlustumise eesmärgile, mis saavutatakse 
kõnealusel ajavahemikul otsetoetuste 
võrdse jaotamise abil kogu Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Otsetoetusi jagatakse liikmesriikide 
vahel sel viisil, et iga liikmesriik saab 
riikliku ülemmäärana summa, mis vastab 
hektarite arvule, mida katsid otsetoetuste 
taotlused 2013. aastal korrutatuna 
otsetoetuste keskmise määraga kogu 
Euroopa Liidus 2013. aastal. 
Liikmesriigid, kus keskmine otsetoetus 
hektari kohta ületab 110% keskmistest 
toetustest kogu ELis, võivad rakendada 
täiendavaid toetusi oma riigieelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Võttes arvesse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklit 18, milles 
keelatakse diskrimineerida kedagi riikliku 
kuuluvuse alusel, artikli 39 lõiget 2, milles 
lubatakse põllumajanduspoliitikas 
piirkondlikku eristamist, mitte aga 
eristamist liikmesriikide kaupa, ning 
artikli 40 lõiget 2, milles keelatakse ELis 
põllumajandustootjate diskrimineeriv 
eristamine. Et tagada ELi liikmesriikidele 
toetuste jaotamise süsteem, mis oleks 
õiglane ega diskrimineeriks ühtegi 
põllumeeste rühma, tuleb koostada 
riiklikud toetuspaketid, arvestades 
ühesugust hektari toetusmäära kogu 
Euroopa Liidus, mis vastaks 2013. aasta 
keskmisele toetusele hektari kohta. 

Or. pl
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Muudatusettepanek 207
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Lisaks toetusmaksete 
ühtlustamisele riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil tuleks kohandada ka riiklikke 
assigneeringuid otsetoetusteks, nii et 
liikmesriikides, kus hektaripõhine 
otsetoetuste praegune tase on alla 70% 
liidu keskmisest, vähendatakse seda vahet 
30%. Liikmesriikides, mille otsetoetuste 
tase on 70% kuni 80% keskmisest, tuleks 
vahet vähendada 25% ja liikmesriikides, 
mille otsetoetuste tase on üle 80% 
keskmisest, tuleks vahet vähendada 20%. 
Selle mehhanismi kasutamise tulemusel ei 
tohiks ühegi liikmesriigi saavutatud tase 
olla alla 65% liidu keskmisest. 
Liikmesriikide puhul, mille otsetoetuste 
tase on üle liidu keskmise, ei alandata 
ühtlustamise käigus seda taset keskmisest 
madalamaks. Kõnealust lähendamist 
peaksid kõik liikmesriigid 
proportsionaalselt rahastama liidu 
keskmisest suuremate otsetoetustega.

Or. pl

Muudatusettepanek 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Lisaks lähenemise toetamise 
maksetele liikmesriikide ja piirkondlikul 
tasandil tuleks kohandada ka 
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liikmesriikide otsetoetuste 
assigneeringuid, nii et nende 
liikmesriikide puhul, kelle praegune 
hektari kohta makstavate otsetoetuste tase 
on alla 70% liidu keskmisest, 
vähendatakse seda puudujääki 35% võrra.
Liikmesriikides, kelle otsetoetuste tase 
moodustab 70% kuni 80% keskmisest, 
tuleks puudujääki vähendada 25% võrra 
ja neis liikmesriikides, kus tase on rohkem 
kui 80% keskmisest, tuleks puudujääki 
vähendada 10% võrra. Pärast nende 
mehhanismide rakendamist ei tohiks 
saadava toetuse tase üheski liikmesriigis 
olla vähem kui 65% liidu keskmisest. 
Liikmesriikide puhul, kelle toetuste tase 
on üle liidu keskmise, ei tohiks 
lähenemine suruda seda taset all 
keskmise. Lähenemist peaksid rahastama 
kõik liikmesriigid, kelle otsetoetused on 
üle liidu keskmise, proportsionaalselt. 
Liikmesriikidele, kes jäävad alla ELi 
keskmist pärast ülalmainitud 
puudujääkide vähendamist, antakse 
võimalus katta see vahe liikmesriigi 
eelarveassigneeringuid kasutades. 

Or. ro

Muudatusettepanek 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Toetusõigustel, mida aktiveeriti 
2019. aastal liikmesriigis või piirkonnas, 
võib olla ühtne ühikuväärtus pärast 
lähenemise perioodi, kuid et vältida 
häirivaid rahalisi ja tootmisalaseid 
tagajärgi põllumajandustootjatele, tuleks 
liikmesriikidel, kes on kasutanud ühtset 
toetuskava ja eriti neil, kellel on 
ajalooline mudel, lubada võtta 
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toetusõiguste arvestamisel osaliselt 
arvesse ajaloolisi tegureid. Arutelu 2021. 
aastal algava järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku üle peaks jätkuvalt 
keskenduma lähenemise küsimusele, 
võttes arvesse reformitud ühise 
põllumajanduspoliitika läbivaatamist 
2017. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Otsetoetusi jagatakse liikmesriikide 
vahel sel viisil, et iga liikmesriik saab 
riikliku ülemmäärana summa, mis vastab 
hektarite arvule, mida katsid otsetoetuste 
taotlused 2013. aastal korrutatuna 
otsetoetuste keskmise määraga kogu 
Euroopa Liidus 2013. aastal. 
Liikmesriigid, kus keskmine otsetoetus 
hektari kohta ületab 110% keskmistest 
toetustest kogu ELis, võivad rakendada 
täiendavaid toetusi oma riigieelarvest.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Liikmesriigid, kes kasutavad ühtse 
pindalatoetuse kava, võivad selle süsteemi 
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säilitada, sõltuvalt muudatustest, et 
kohandada uue põhitoetuskava ja 
tingimustega, mis on sätestatud käesoleva 
määruse 2. peatükis.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Liikmesriikidele, milles ühtsete 
toetusmäärade kehtestamise tulemusel 
otsetoetuste määr oluliselt väheneb, tuleb 
selle vähenemise tagajärgede 
leevendamiseks jätta vabatahtlik võimalus 
täiendada toetusi liikmesriigi eelarvest.

Or. pl

Muudatusettepanek 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Arvestades, et uutes liikmesriikides 
on keskmist toetust hektari kohta 
arvutatud tasakaalustavat valemit 
kasutades eelmiste aastate põhjal, nii et 
õigluse tagamiseks tuleks vanadele 
liikmesriikidele kohaldatavas mudelis 
lisaks pindalale võtta arvesse ka pindala, 
mis tuleneb loomade arvu hektaritesse 
ümberarvestamisest, mille jaoks tehti
täiendavaid liikmesriigi makseid. 

Or. ro
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Muudatusettepanek 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 c) Liikmesriik, kes 31. detsembriks 
2013 rakendab piirkondlikul või 
piirkondlikul hübriidtasemel ühtset 
toetuskava, võib säilitada oma 
olemasolevad toetusõigused, sõltuvalt 
muudatustest, et kohandada tingimustega, 
mis on sätestatud käesoleva määruse 2. 
peatükis.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ühtse otsemaksete kava kohaldamisel 
saadud kogemused näitavad, et mõned 
selle põhielemendid tuleks säilitada, 
sealhulgas riiklike ülemmäärade 
kindlaksmääramine, selleks et toetuse 
kogutase ei ületaks jooksvaid 
eelarvepiiranguid. Liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt rakendama ka riiklikku reservi, 
mida tuleks kasutada selleks, et 
hõlbustada noortel uutel 
põllumajandustootjatel toetuskavas 
osalemist või võib kasutada selleks, et 
võtta arvesse teatavate piirkondade 
erivajadusi. Toetusõiguste üleandmist ja 
kasutamist käsitlevad eeskirjad tuleks 
säilitada praegusel kujul, kuid võimaluse 

välja jäetud
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korral tuleks neid lihtsustada.

Or. en

Muudatusettepanek 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ühtse otsemaksete kava kohaldamisel 
saadud kogemused näitavad, et mõned 
selle põhielemendid tuleks säilitada, 
sealhulgas riiklike ülemmäärade 
kindlaksmääramine, selleks et toetuse 
kogutase ei ületaks jooksvaid 
eelarvepiiranguid. Liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt rakendama ka riiklikku reservi, 
mida tuleks kasutada selleks, et hõlbustada 
noortel uutel põllumajandustootjatel 
toetuskavas osalemist või võib kasutada 
selleks, et võtta arvesse teatavate 
piirkondade erivajadusi. Toetusõiguste 
üleandmist ja kasutamist käsitlevad 
eeskirjad tuleks säilitada praegusel kujul, 
kuid võimaluse korral tuleks neid 
lihtsustada.

(22) Ühtse otsemaksete kava kohaldamisel 
saadud kogemused näitavad, et mõned 
selle põhielemendid tuleks säilitada, 
sealhulgas riiklike ülemmäärade 
kindlaksmääramine, selleks et toetuse 
kogutase ei ületaks jooksvaid 
eelarvepiiranguid. Liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt rakendama ka riiklikku reservi, 
mida liikmesriik võib kasutada selleks, et 
hõlbustada noortel uutel 
põllumajandustootjatel toetuskavas 
osalemist, või võib kasutada selleks, et 
võtta arvesse teatavate piirkondade 
erivajadusi. Toetusõiguste üleandmist ja 
kasutamist käsitlevad eeskirjad tuleks 
säilitada praegusel kujul, kuid võimaluse 
korral tuleks neid lihtsustada.

Or. en

Muudatusettepanek 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ühtse otsemaksete kava kohaldamisel 
saadud kogemused näitavad, et mõned 
selle põhielemendid tuleks säilitada, 
sealhulgas riiklike ülemmäärade 

(22) Ühtse otsemaksete kava kohaldamisel 
saadud kogemused näitavad, et mõned 
selle põhielemendid tuleks säilitada, 
sealhulgas riiklike ülemmäärade 
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kindlaksmääramine, selleks et toetuse 
kogutase ei ületaks jooksvaid 
eelarvepiiranguid. Liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt rakendama ka riiklikku reservi, 
mida tuleks kasutada selleks, et hõlbustada 
noortel uutel põllumajandustootjatel 
toetuskavas osalemist või võib kasutada 
selleks, et võtta arvesse teatavate 
piirkondade erivajadusi. Toetusõiguste 
üleandmist ja kasutamist käsitlevad 
eeskirjad tuleks säilitada praegusel kujul, 
kuid võimaluse korral tuleks neid 
lihtsustada.

kindlaksmääramine, selleks et toetuse 
kogutase ei ületaks jooksvaid 
eelarvepiiranguid. Liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt rakendama ka riiklikku reservi, 
mida võib kasutada selleks, et hõlbustada 
noortel uutel põllumajandustootjatel 
toetuskavas osalemist, või võib kasutada 
selleks, et võtta arvesse teatavate 
piirkondade erivajadusi. Toetusõiguste 
üleandmist ja kasutamist käsitlevad 
eeskirjad tuleks säilitada praegusel kujul, 
kuid võimaluse korral tuleks neid 
lihtsustada.

Or. en

Selgitus

2. samba meetmed, mis on seotud noorte põllumajandustootjatega, on tõhusam viis toetada ja 
julgustada uusi liitujaid, seetõttu peaksid 1. samba meetmed olema liikmesriikidele 
vabatahtlikuks rakendamiseks.

Muudatusettepanek 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ühtse otsemaksete kava kohaldamisel 
saadud kogemused näitavad, et mõned 
selle põhielemendid tuleks säilitada, 
sealhulgas riiklike ülemmäärade 
kindlaksmääramine, selleks et toetuse 
kogutase ei ületaks jooksvaid 
eelarvepiiranguid. Liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt rakendama ka riiklikku reservi, 
mida tuleks kasutada selleks, et hõlbustada 
noortel uutel põllumajandustootjatel 
toetuskavas osalemist või võib kasutada 
selleks, et võtta arvesse teatavate 
piirkondade erivajadusi. Toetusõiguste 
üleandmist ja kasutamist käsitlevad 
eeskirjad tuleks säilitada praegusel kujul,
kuid võimaluse korral tuleks neid 

(22) Ühtse otsemaksete kava kohaldamisel 
saadud kogemused näitavad, et mõned 
selle põhielemendid tuleks säilitada, 
sealhulgas riiklike ülemmäärade 
kindlaksmääramine, selleks et toetuse 
kogutase ei ületaks jooksvaid 
eelarvepiiranguid. Liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt rakendama vähemalt uue 
põhitoetuskava rakendamise esimesel 
aastal ka riiklikku reservi, mida saab 
hallata piirkondlikult ja mida tuleks 
kasutada selleks, et hõlbustada noortel 
uutel põllumajandustootjatel ja uutel 
liitujatel toetuskavas osalemist, või võib 
kasutada selleks, et võtta arvesse teatavate 
piirkondade erivajadusi. Toetusõiguste 
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lihtsustada. üleandmist ja kasutamist käsitlevad 
eeskirjad tuleks säilitada praegusel kujul, 
kuid võimaluse korral tuleks neid
lihtsustada.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Põlvkondade vahetus ja parandatud 
koostöö põlvkondade vahel peab olema 
oluline prioriteet otsetoetuste jagamiseks 
põllumajandustootjatele ja uutele 
liitujatele ning samuti toetusmeetmeteks 
maaelu arengule; arvestades, et ainult 6% 
Euroopa põllumajandustootjatest on 
nooremad kui 35 aastat ja 80% on 
vanemad kui 55 ning et seega peaaegu 4,5 
miljonit põllumajandustootjat on tuleva 
10 aasta jooksul pensionile minemas, 
peaksid maaelu arengu programmid ja 
otsetoetuse kavad eriti tõhustama 
parimate tavade ja teadmiste vahetust 
põllumajandusettevõtete kohta ja 
maakogukondade vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Ühtse otsemaksete kava kohaldamisel 
saadud kogemused näitavad, et mõned 
selle põhielemendid tuleks säilitada, 
sealhulgas riiklike ülemmäärade 
kindlaksmääramine, selleks et toetuse 
kogutase ei ületaks jooksvaid 
eelarvepiiranguid. Liikmesriigid peaksid 
jätkuvalt rakendama ka riiklikku reservi, 
mida tuleks kasutada selleks, et 
hõlbustada noortel uutel 
põllumajandustootjatel ja uutel liitujatel 
toetuskavas osalemist, või võib kasutada 
selleks, et võtta arvesse teatavate 
piirkondade erivajadusi. Toetusõiguste 
üleandmist ja kasutamist käsitlevad 
eeskirjad tuleks säilitada praegusel kujul, 
kuid võimaluse korral tuleks neid 
lihtsustada.

Or. en

Muudatusettepanek 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Toetusesaajate õiguste kaitseks ning 
põhitoetuskava kohaldamisest tulenevate 
eriolukordade selgitamiseks, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
et kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
põllumajandustootjate toetuskõlblikkust ja 
juurdepääsu põhitoetuskavale tegeliku või 
eeldatava pärandi, rentimise, õigusliku 
seisundi või nimetuse muutumise korral ja 
põllumajandusliku majapidamise 
ühinemise või jagunemise korral; 
toetusõiguste väärtuse ja arvu arvutamist 

(23) Toetusesaajate õiguste kaitseks ning 
põhitoetuskava kohaldamisest tulenevate 
eriolukordade selgitamiseks, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
et kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
põllumajandustootjate toetuskõlblikkust ja 
juurdepääsu põhitoetuskavale tegeliku või 
eeldatava pärandi, rentimise, õigusliku 
seisundi või nimetuse muutumise korral ja 
põllumajandusliku majapidamise 
ühinemise või jagunemise korral; 
toetusõiguste väärtuse ja arvu arvutamist 
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või toetusõiguste väärtuse suurendamist 
seoses toetusõiguste jaotamisega, 
sealhulgas võimalust esitada 
põllumajandustootja taotluse alusel 
jaotatud toetusõiguste esialgne väärtus ja 
arv või toetusõiguste esialgne 
suurendamine ning tingimusi toetusõiguste 
esialgse ja lõpliku väärtuse ja arvu 
kehtestamise kohta ning juhtumeid, kus 
müügi- või rendileping võiks mõjutada 
toetusõiguste jaotamist; riiklikust reservist 
saadud toetusõiguste väärtuse ja arvu 
kehtestamist ja arvutamist; toetusõiguste 
ühikuväärtuse muutmist toetusõiguste 
osade puhul ning toetusõiguste jaotamise 
kriteeriume seoses riikliku reservi 
kasutamisega ja põllumajandustootjatega, 
kes ei taotlenud 2011. aastal toetust.

või toetusõiguste väärtuse suurendamist 
seoses toetusõiguste jaotamisega, 
sealhulgas võimalust esitada 
põllumajandustootja taotluse alusel 
jaotatud toetusõiguste esialgne väärtus ja 
arv või toetusõiguste esialgne 
suurendamine ning tingimusi toetusõiguste 
esialgse ja lõpliku väärtuse ja arvu 
kehtestamise kohta ning juhtumeid, kus 
müügi- või rendileping võiks mõjutada 
toetusõiguste jaotamist; riiklikust reservist 
saadud toetusõiguste väärtuse ja arvu 
kehtestamist ja arvutamist; toetusõiguste 
ühikuväärtuse muutmist toetusõiguste 
osade puhul ning toetusõiguste jaotamise 
kriteeriume seoses riikliku reservi 
kasutamisega ja põllumajandustootjatega, 
kes ei taotlenud kas 2009., 2010. või 2011. 
aastal toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Toetusesaajate õiguste kaitseks ning 
põhitoetuskava kohaldamisest tulenevate 
eriolukordade selgitamiseks, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
et kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
põllumajandustootjate toetuskõlblikkust ja 
juurdepääsu põhitoetuskavale tegeliku või 
eeldatava pärandi, rentimise, õigusliku 
seisundi või nimetuse muutumise korral ja 
põllumajandusliku majapidamise 
ühinemise või jagunemise korral; 
toetusõiguste väärtuse ja arvu arvutamist 
või toetusõiguste väärtuse suurendamist 
seoses toetusõiguste jaotamisega, 
sealhulgas võimalust esitada 

(23) Toetusesaajate õiguste kaitseks ning 
põhitoetuskava kohaldamisest tulenevate 
eriolukordade selgitamiseks, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
et kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
põllumajandustootjate toetuskõlblikkust ja 
juurdepääsu põhitoetuskavale tegeliku või 
eeldatava pärandi, rentimise, õigusliku 
seisundi või nimetuse muutumise korral ja 
põllumajandusliku majapidamise 
ühinemise või jagunemise korral; 
toetusõiguste väärtuse ja arvu arvutamist 
või toetusõiguste väärtuse suurendamist 
seoses toetusõiguste jaotamisega, 
sealhulgas võimalust esitada 
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põllumajandustootja taotluse alusel 
jaotatud toetusõiguste esialgne väärtus ja 
arv või toetusõiguste esialgne 
suurendamine ning tingimusi toetusõiguste 
esialgse ja lõpliku väärtuse ja arvu 
kehtestamise kohta ning juhtumeid, kus 
müügi- või rendileping võiks mõjutada 
toetusõiguste jaotamist; riiklikust reservist 
saadud toetusõiguste väärtuse ja arvu 
kehtestamist ja arvutamist; toetusõiguste 
ühikuväärtuse muutmist toetusõiguste 
osade puhul ning toetusõiguste jaotamise 
kriteeriume seoses riikliku reservi 
kasutamisega ja põllumajandustootjatega, 
kes ei taotlenud 2011. aastal toetust.

põllumajandustootja taotluse alusel 
jaotatud toetusõiguste esialgne väärtus ja 
arv või toetusõiguste esialgne 
suurendamine ning tingimusi toetusõiguste 
esialgse ja lõpliku väärtuse ja arvu 
kehtestamise kohta ning juhtumeid, kus 
müügi- või rendileping võiks mõjutada 
toetusõiguste jaotamist; riiklikust reservist 
saadud toetusõiguste väärtuse ja arvu 
kehtestamist ja arvutamist; toetusõiguste 
ühikuväärtuse muutmist toetusõiguste 
osade puhul ning toetusõiguste jaotamise 
kriteeriume seoses riikliku reservi 
kasutamisega ja põllumajandustootjatega, 
kes ei taotlenud toetust ajavahemikul 
2009–2011.

Or. en

Muudatusettepanek 223
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Toetusesaajate õiguste kaitseks ning 
põhitoetuskava kohaldamisest tulenevate 
eriolukordade selgitamiseks, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
et kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
põllumajandustootjate toetuskõlblikkust ja 
juurdepääsu põhitoetuskavale tegeliku või 
eeldatava pärandi, rentimise, õigusliku 
seisundi või nimetuse muutumise korral ja 
põllumajandusliku majapidamise 
ühinemise või jagunemise korral; 
toetusõiguste väärtuse ja arvu arvutamist 
või toetusõiguste väärtuse suurendamist 
seoses toetusõiguste jaotamisega, 
sealhulgas võimalust esitada 
põllumajandustootja taotluse alusel 
jaotatud toetusõiguste esialgne väärtus ja 
arv või toetusõiguste esialgne 

(23) Toetusesaajate õiguste kaitseks ning 
põhitoetuskava kohaldamisest tulenevate 
eriolukordade selgitamiseks, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
et kehtestada eeskirjad, milles käsitletakse 
põllumajandustootjate toetuskõlblikkust ja 
juurdepääsu põhitoetuskavale tegeliku või 
eeldatava pärandi, rentimise, õigusliku 
seisundi või nimetuse muutumise korral ja 
põllumajandusliku majapidamise 
ühinemise või jagunemise korral; 
toetusõiguste väärtuse ja arvu arvutamist 
või toetusõiguste väärtuse suurendamist 
seoses toetusõiguste jaotamisega, 
sealhulgas võimalust esitada 
põllumajandustootja taotluse alusel 
jaotatud toetusõiguste esialgne väärtus ja 
arv või toetusõiguste esialgne 
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suurendamine ning tingimusi toetusõiguste 
esialgse ja lõpliku väärtuse ja arvu 
kehtestamise kohta ning juhtumeid, kus 
müügi- või rendileping võiks mõjutada 
toetusõiguste jaotamist; riiklikust reservist 
saadud toetusõiguste väärtuse ja arvu 
kehtestamist ja arvutamist; toetusõiguste 
ühikuväärtuse muutmist toetusõiguste 
osade puhul ning toetusõiguste jaotamise 
kriteeriume seoses riikliku reservi 
kasutamisega ja põllumajandustootjatega, 
kes ei taotlenud 2011. aastal toetust.

suurendamine ning tingimusi toetusõiguste 
esialgse ja lõpliku väärtuse ja arvu 
kehtestamise kohta ning juhtumeid, kus 
müügi- või rendileping võiks mõjutada 
toetusõiguste jaotamist; riiklikust reservist 
saadud toetusõiguste väärtuse ja arvu 
kehtestamist ja arvutamist; toetusõiguste 
ühikuväärtuse muutmist toetusõiguste 
osade puhul ning toetusõiguste jaotamise 
kriteeriume seoses riikliku reservi 
kasutamisega ja põllumajandustootjatega, 
kes ei taotlenud 2010. või 2011. aastal
toetust.

Or. en

Muudatusettepanek 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, 
mis toetab kogu liidus kohaldatavaid 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
selleks, et maksta lisaks põhitoetusele ka 
iga-aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine,
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 

välja jäetud
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kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 
21. mai 1992. aasta direktiiviga 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
direktiiviga 2009/147/EÜ (loodusliku 
linnustiku kaitse kohta), kui kõnealused 
põllumajandustavad vastavad asjaomastes 
direktiivides sätestatud eesmärkidele.
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 
(mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest 
tulenevat üldtunnustatud keskkonnakasu. 
Kui keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. en

Selgitus

Praeguses vormis võivad ettepanekud olla keskkonnahoidlikkuse mõttes potentsiaalselt 
keskkonnale kahjulikud, mitte aidata kaasa selle hoidmisele.

Muudatusettepanek 225
Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, 
mis toetab kogu liidus kohaldatavaid 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
selleks, et maksta lisaks põhitoetusele ka 
iga-aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 
21. mai 1992. aasta direktiiviga 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
direktiiviga 2009/147/EÜ (loodusliku 
linnustiku kaitse kohta), kui kõnealused 
põllumajandustavad vastavad asjaomastes 
direktiivides sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 
(mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 

välja jäetud
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sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest 
tulenevat üldtunnustatud keskkonnakasu. 
Kui keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, 
mis toetab kogu liidus kohaldatavaid 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
selleks, et maksta lisaks põhitoetusele ka 
iga-aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka 

välja jäetud
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põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 
21. mai 1992. aasta direktiiviga 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta) ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
direktiiviga 2009/147/EÜ (loodusliku 
linnustiku kaitse kohta), kui kõnealused 
põllumajandustavad vastavad asjaomastes 
direktiivides sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 
(mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest 
tulenevat üldtunnustatud keskkonnakasu. 
Kui keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. en

Muudatusettepanek 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks
muutmise kohustusliku komponendiga, 
mis toetab kogu liidus kohaldatavaid 

(26) Kuigi uue ÜPP peaeesmärk on jätkata 
eelmiste turule suunatud reformidega, on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine ja 
selle rolli tunnustamine, mida avalikud 
hüved mängivad põllumajanduses, aina 
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kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa selleks, 
et maksta lisaks põhitoetusele ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa
säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 

tähtsamaks muutuv komponent uues 
ÜPPs. Keskkonnahoidlikkuse 
suurendamist võib saavutada otsetoetuste 
kokkulepitud ja vabatahtliku 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendiga, mida mõnel juhul võib 
kasutada, et toetada kliimat säästvaid 
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
võivad liikmesriigid kasutada oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa selleks, 
et maksta lisaks põhitoetusele ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate põllumajandustavade võimaliku 
paketi eest, mille puhul võidakse võtta
arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega. Kõnealused meetmed 
võivad hõlmata keskkonnahoidlikkuse 
suurendamise meetmeid, nt 
põllukultuuride valimine eluslooduse,
lindude ja putukate söödamaa jaoks,
kavandatud bioloogilise mitmekesisuse 
koridorid, kliimamuutuste leevendamise 
meetmed, üldine keskkonnahooldus ja 
teadustöö ning innovatsioon. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
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[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65. 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Sama kasu 
tuleks võimaldada 
põllumajandustootjatele, kes määruse
(EÜ) nr 1698/2005 alusel osalevad 
põllumajandusliku keskkonnahoolduse 
kavades liikmesriigi tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, 
mis toetab kogu liidus kohaldatavaid 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa
selleks, et maksta lisaks põhitoetusele ka 
iga-aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa 
säilitamine, ökoloogilise 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama 30% oma otsetoetuste riiklikust
ülemmäärast selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate kolme 
kohustusliku põllumajandustava eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, võrdsete, vajadustega kohandatud
iga-aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud liikmesriikide ja/või piirkondlike 
tingimustega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa 
säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad, toitainete 
majandamise kavad, 
põllumajandusettevõtte energiatõhususe 
kava ja talvine pinnakate. Kõnealused 
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kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 2000 
aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

põllumajandustavad peaksid laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 2000 
aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Sama 
kehtib põllumajandustootjate puhul, kes 
täidavad sõltumatult heakskiidetud 
keskkonnale ja kliimale kasulike 
sertifitseeritud kavade nõudeid. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
maksimaalse kohaldatava 
halduskaristusena asjaomase 
põllumajandustootja täielikku väljajätmist 
selle komponendi alusel makstavast abist
vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, 
mis toetab kogu liidus kohaldatavaid
kliimat ja keskkonda säästvaid
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa selleks, 
et maksta lisaks põhitoetusele ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa 
säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 2000 
aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise komponendiga kogu liidus 
kohaldatavatele kliimat ja keskkonda 
säästvatele põllumajandustavadele. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate kliima-
ja keskkonnatavade eest. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa ja -
karjamaa ning pikaajaliste kultuuride 
säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad, 
põllumajandusettevõttes toitainete 
haldamise, talvine pinnakate, minimaalne 
maaharimine või maaharimise 
puudumine ja otsepuurimine, bioloogilise 
mitmekesisuse tegevuskavad ning vee 
majandamine. Kõnealused 
põllumajandustavad peaksid laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 2000 
aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
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2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest 
tulenevat üldtunnustatud keskkonnakasu. 
Kui keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, 
põllumajandustootjad põllumajanduslikes 
keskkonnakavades, põllumajandustootjad, 
kelle talu on sertifitseeritud riiklike 
keskkonna sertifitseerimiskavade alusel, 
ja põllumajandustootjad, kellel rohkem 
kui 70% toetusekõlblikust 
põllumajandusmaast on kaetud 
rohumaaga, peaksid saama kasu 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta. Keskkonnasäästlikumaks 
muutmise komponendi mittejärgimine ei
tohiks viia põhitoetuse vähendamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 230
James Nicholson, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, 
mis toetab kogu liidus kohaldatavaid 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa selleks, 
et maksta lisaks põhitoetusele ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise komponendiga, mis toetab kogu 
liidus kohaldatavaid kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid. Sellega 
seoses võivad liikmesriigid kasutada oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa selleks, 
et maksta lisaks põhitoetusele ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate põllumajandustavade eest, mille 
puhul võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
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meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa 
säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65. 
Kui keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa 
säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65. 
Sama tuleks kohaldada 
põllumajandusettevõtjatele, kes maaelu 
arengu raames osalevad põllumajanduse 
keskkonnaprogrammides või võtavad osa 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
riigisisesest sertifitseerimiskavast.
Põllumajandustootjatel peaks ühtlasi 
olema võimalus teha koostööd teiste 
naabruses asuvate 
põllumajandusettevõtetega, et 
kollektiivselt vastata kõnealustele 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
kohustustele ja võimaldada 
põllukultuuride mitmekesistamisel 
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toimuda koordineeritult kõigis 
kombineeritud põllumajandusettevõtetes 
ning tagada, et põllumajandusmaad ei 
võeta tootmisest välja ainult kunstlike 
eesmärkide täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. NATURA
2000 võrgustikku kuuluvaid 
põllumajandusettevõtteid, mis on 
hõlmatud nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiiviga 92/43/EMÜ (looduslike 
elupaikade ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
direktiiviga 2009/147/EÜ (loodusliku 
linnustiku kaitse kohta), samuti neid, mis 
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loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused 
põllumajandustavad vastavad asjaomastes 
direktiivides sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

saavad määruse EL nr (...)(DR) artiklis 29 
nimetatud põllumajanduslikke 
keskkonna- ja kliimatoetusi, käsitatakse 
selle keskkonnahoidlikuks muutmise 
komponendi nõuetele vastavana, 
arvestades nende tootmisprotsessides 
kohaldatavaid keskkonnanõudeid. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Samuti, 
arvestades keskkonnakasu, mida annavad 
teatud tüüpi tootmismeetodid iseenesest, 
nagu püsikultuurid –püsirohumaad, 
kaunviljad ja riis –, mille puhul võib 
valida põhitoetuse, peaksid selle 
komponendid saama kasu 
„keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta”. Oliivid, viinapuud ja 
puuviljad on iseloomulikud suurte 
piirkondade ökosüsteemile, aidates kaasa 
pinnase stabiilsusele erosiooni vastu, CO2
sidumisele ja kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisele. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65, ja 
mis ei ületa mingil juhul 
„keskkonnatoetuse” enda suurust.

Or. es

Selgitus

Sellega arvatakse automaatselt keskkonnatoetuse saajate hulka kõik need segmendid, mis 
peaksid oma lisakulude, saamata jäänud tulude ja keskkondlikel põhjustel eriliste 
põlluharimistingimuste tõttu olema automaatselt keskkonnatoetuse saajad. Selleks, et hinnata 
mõnede põllukultuuride otsest keskkonnamõju nende taimsete tunnuste või kasu tõttu teatud 
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levilate säilitamisele, ning selleks, et karistused piirduksid keskkonnatoetuse saajate 
nimekirjast väljajätmisega.

Muudatusettepanek 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, 
mis toetab kogu liidus kohaldatavaid 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa selleks, 
et maksta lisaks põhitoetusele ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa
säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom
peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 2000 
aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, pikaajalise karjamaa ja
püsirohumaa, asjakohaseid 
agronoomiatavasid järgides 
püsikultuuride säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade säilitamine. 
Kõnealused põllumajandustavad peaksid
laienema ka põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 2000 
aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
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kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Sama 
tuleks kohaldada 
põllumajandusettevõtjatele, kes maaelu 
arengu raames osalevad põllumajanduse 
keskkonnaprogrammides või võtavad osa 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
siseriiklikust sertifitseerimiskavast, või 
põllumajandusettevõtjatele, kes ühinevad 
ühise turukorralduse raames säästvate 
rakenduskavade suhtes kehtivate 
keskkonnasuunistega ja saavad vastavaid 
toetusi või põllumajanduslike või riigi 
tasandil heaks kiidetud 
keskkonnasuunistega.

Or. it

Muudatusettepanek 233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, 
mis toetab kogu liidus kohaldatavaid 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa selleks, 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
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et maksta lisaks põhitoetusele ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa 
säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom
peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 2000 
aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa ja 
pikaajalise karjamaa, asjakohaseid 
agronoomiatavasid järgides 
püsikultuuride säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade säilitamine. 
Kõnealused põllumajandustavad peaksid
laienema ka põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 2000 
aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Sama 
tuleks kohaldada 
põllumajandusettevõtjatele, kes maaelu 
arengu raames osalevad põllumajanduse 
keskkonnaprogrammides või võtavad osa 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
siseriiklikust sertifitseerimiskavast, või 
põllumajandusettevõtjatele, kes ühinevad 
ühise turukorralduse raames 
rakenduskavade suhtes kehtivate 
keskkonnasuunistega või riigi tasandil 
heaks kiidetud põllumajanduslike 
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keskkonnasuunistega.

Or. it

Muudatusettepanek 234
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad ja muud 
käesoleva määruse artiklis 29 loetletud 
meetmed. Kõnealuste põllumajandustavade 
kohustuslik iseloom peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 2000 
aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
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vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, 
põllumajandustootjad, kes maaelu arengu 
raames osalevad põllumajanduse 
keskkonnaprogrammides või võtavad osa 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
siseriiklikust sertifitseerimiskavast ning 
põllumajandustootjad, kelle 
toetuskõlblikud hektarid koosnevad 
vähemalt 50% ulatuses püsirohumaast, 
peaksid saama kasu 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. de

Muudatusettepanek 235
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
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Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta)
sätestatud tingimustele, ning 
põllumajandustootjad, kes osalevad 
otsustaval määral põllumajanduse 
keskkonnaprogrammides, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
tootmissüsteemide üldtunnustatud 
keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
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karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. de

Muudatusettepanek 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
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2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele ja 
põllumajandustootjad, kes on kohustunud 
täitma keskkonna- ja kliimameetmeid 
kooskõlas määruse (EL) nr [maaelu 
arengu määrus] artikliga 29, peaksid 
saama kasu keskkonnasäästlikumaks 
muutmise komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 



PE491.238v01-00 132/170 AM\905018ET.doc

ET

kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa ja pikaajalise karjamaa, 
püsikultuuride säilitamine, mille all olev 
maa hoitakse asjakohases agronoomilises 
seisukorras, ja ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade säilitamine. 
Kõnealuste põllumajandustavade 
kohustuslik iseloom peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 2000 
aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. it



AM\905018ET.doc 133/170 PE491.238v01-00

ET

Muudatusettepanek 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, asjakohaste 
agronoomiatavadega seotud 
mitmeaastased taimed, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
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(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, 
mis toetab kogu liidus kohaldatavaid 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa selleks, 
et maksta lisaks põhitoetusele ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
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põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa 
säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. bg

Muudatusettepanek 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on (26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
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keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, 
mis toetab kogu liidus kohaldatavaid 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa selleks, 
et maksta lisaks põhitoetusele ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa 
säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused 
põllumajandustavad vastavad asjaomastes 
direktiivides sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 

keskkonnahoidlikkuse suurendamine. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Võttes 
arvesse peamisi keskkonnanõudeid, mis 
kehtivad tootmisprotsessidele 
põllumajandusettevõtetes NATURA 2000 
võrgustikus, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), samuti nendes 
põllumajandusettevõtetes, mis saavad 
määruse EL nr (...)(DR) artiklis 29 
nimetatud põllumajanduslikke 
keskkonna- ja kliimatoetusi, käsitatakse 
selle keskkonnahoidlikuks muutmise 
komponendi nõuetele vastavana, 
arvestades nende tootmisprotsessides 
kohaldatavaid keskkonnanõudeid. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Samuti, 
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üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

arvestades keskkonnakasu, mida annavad 
teatud tüüpi tootmismeetodid iseenesest, 
nagu püsikultuurid –püsirohumaad, 
kaunviljad ja riis –, mille puhul võib 
valida põhitoetuse, peaksid need tootjad 
saama kasu keskkonnasäästlikumaks 
muutmise komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta”. Oliivid, viinapuud ja 
puuviljad on iseloomulikud suurte 
piirkondade ökosüsteemile, aidates kaasa 
pinnase stabiilsusele erosiooni vastu, CO2
sidumisele ja kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisele. Sama sätet tuleb 
kohaldada põllumajandustootjatele, kes 
registreeruvad maaelu arengu raames 
põllumajanduse keskkonnapoliitika 
programmidesse või kes osalevad 
tunnustatud keskkonnaalase väärtusega 
riiklikes sertifitseerimissüsteemides. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65, ja 
mis ei ületa mingil juhul 
„keskkonnatoetuse” enda suurust.

Or. es

Muudatusettepanek 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
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põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Võttes 
arvesse peamisi keskkonnanõudeid, mis 
kehtivad tootmisprotsessidele 
põllumajandusettevõtetes NATURA 2000 
võrgustikus, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), samuti nendes 
põllumajandusettevõtetes, mis saavad 
määruse EL nr (...)(DR) artiklis 29 
nimetatud põllumajanduslikke 
keskkonna- ja kliimatoetusi, käsitatakse 
selle keskkonnahoidlikuks muutmise 
komponendi nõuetele vastavana, 
arvestades nende tootmisprotsessides 
kohaldatavaid keskkonnanõudeid. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Samuti, 
arvestades keskkonnakasu, mida annavad 
teatud tüüpi tootmismeetodid iseenesest, 
nagu püsikultuurid –püsirohumaad, 
kaunviljad ja riis –, mille puhul võib 
valida põhitoetuse, peaksid need tootjad 
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saama kasu keskkonnasäästlikumaks 
muutmise komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta”. Oliivid, viinapuud ja 
puuviljad on iseloomulikud suurte 
piirkondade ökosüsteemile, aidates kaasa 
pinnase stabiilsusele erosiooni vastu, CO2
sidumisele ja kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisele. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. es

Muudatusettepanek 242
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja
iga-aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, iga-aastaste meetmete 
kujul, mis lähevad kaugemale nõuetele 
vastavusest ja on seotud põllumajandusega, 
nt põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad, külvikord, 
kaunviljadepõhised süsteemid, 
põllumajandusettevõtte energia- ja enese-
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peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

tõhususe meetmed, vee ja pinnase 
majandamine, puhverribad, 
täppispõllumajanduse tehnikad või 
püsikultuurid või jätkusuutlikud 
sertifitseeritud kavad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 
(mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt külvikord, 
püsikarjamaa säilitamine, ökoloogiline 
infrastruktuur. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
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komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest 
tulenevat üldtunnustatud keskkonnakasu.
Kui keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. en

Selgitus

Orgaanilised põllumajandussüsteemid on keskkonnale kasulikud. Sellele vaatamata ei tohiks 
orgaanilisele põllumajandusele teha erandit keskkonnasäästlikumaks muutmisest, et 
vähendada halduskoormusi.

Muudatusettepanek 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja
iga-aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta rangelt
põhitoetusega seotud iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud ja mittelepinguliste
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt külvikord, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
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kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
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toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 

toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele, mistõttu peavad 
nad saama kasu keskkonnasäästlikumaks 
muutmise komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
üldtunnustatud keskkonnakasu. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
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[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65. keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. pt

Muudatusettepanek 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsikarjamaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
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novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid. 
Sellega seoses peaksid liikmesriigid 
kasutama oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et maksta lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
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kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaa säilitamine, ökoloogiline 
infrastruktuur. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Külvikord on kinnistunud 
agronoomiline tava, mis annab palju 
rohkem kui mitmekesisus. See suurendab 
ka pinnase viljakust ilma kulukate 
kunstlike sisenditeta ja vähendab vajadust 
kasutada pestitsiide, nii et see annab ka 
majanduslikku kasu 
põllumajandustootjatele, sest see 
vähendab nende sõltuvust välistest 
sisenditest. Külvikord, kombineerituna 
liblikõieliste taimedega, tooks kasu 
keskkonnale, vähendaks 
põllumajandustootjate tootmiskulusid ja 
aitaks ühtlasi vähendada ELi sõltuvust 
söödavalgu impordist.

Or. en

Muudatusettepanek 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Tagamaks, et 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
meetmed, mille liikmesriigid on valinud ja 
mis on kohaldatavad nende territooriumil, 
annavad samaväärset kasu keskkonnale 
ja kliimale, valivad liikmesriigid kolm 
asjakohast meedet kuue võimaliku 
meetme loetelust, mis on ELi tasandil 
kindlaks määratud, ja hangivad 
komisjonilt nõusoleku oma valiku kohta 
kahe kuu jooksul pärast oma teate 
edastamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 250
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Üksikpõllumajandusettevõtetes 
keskkonnanõuete täitmise kontrollimisel 
ja selle osa otsetoetustest maksmise 
kaalumisel tuleb hinnata ja toetada ka 
paljude põllumajandusettevõtete 
kollektiivse juhtimise meetodit, mida 
rakendavad tootjaorganisatsioonid ja 
ühistud. Sellel menetlusel on täiendav 
mõju, mis aitab täita ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke selles 
põhiaspektis.

Or. es

Selgitus

See kollektiivse juhtimise süsteem täiendab keskkonna- ja kliimaalast kasu. Põhimõtteliselt 
kohaldatakse seda maaelu arengu alastes ettepanekutes (keskkonnatoetused), aga seda tuleb 
arvesse võtta ka selles otsetoetuste aspektis.

Muudatusettepanek 251
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 b) Valgurikaste kaunviljade 
kultiveerimise toetamine osana 
külvikorrast aitab oluliselt kaasa 
eesrindlikele jätkusuutlikele 
põllumajandussüsteemidele kui 
integreeritud lähenemisviisile 
kliimamuutuste leevendamise ja 
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bioloogilise mitmekesisuse ning 
põllumajanduses mulla viljakuse 
kadumise probleemidele; teadustöö ja 
parandatud koolitus- ning tugiteenused 
põllumajandustootjatele selles vallas ning 
infrastruktuuri loomine seemnete 
tootmiseks, sealhulgas kohalike ja 
piirkondlike sortide säilitamine ja 
väljavalimine, on väga olulised 
valguvaeguse vähendamiseks ELis ja 
põllumajandustootjate sissetuleku 
parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada põllukultuuride 
mitmekesistamise meetme all osutatud 
kohustuste täitmine proportsionaalsel ja 
diskrimineerimist vältival moel ning et see 
tõhustaks keskkonnakaitset, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
milles sätestatakse põllukultuuri mõiste ja 
eeskirjad seoses meetme kohaldamisega.

(27) Selleks et tagada külvikorra meetme 
all osutatud kohustuste täitmine 
proportsionaalsel ja diskrimineerimist 
vältival moel ning et see tõhustaks 
keskkonnakaitset, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu õigusakte, milles sätestatakse 
põllukultuuri mõiste ja eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada põllukultuuride (27) Selleks et tagada põllukultuuride 
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mitmekesistamise meetme all osutatud 
kohustuste täitmine proportsionaalsel ja 
diskrimineerimist vältival moel ning et see 
tõhustaks keskkonnakaitset, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
milles sätestatakse põllukultuuri mõiste ja 
eeskirjad seoses meetme kohaldamisega.

külvikordade meetme all osutatud 
kohustuste täitmine proportsionaalsel ja 
diskrimineerimist vältival moel ning et see 
tõhustaks keskkonnakaitset, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
milles sätestatakse põllukultuuri mõiste ja 
eeskirjad seoses meetme kohaldamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et põllumajandustootjad 
säilitaksid püsirohumaa sellisena ka 
edaspidi, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et kehtestada eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 255
Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et põllumajandustootjad 
säilitaksid püsirohumaa sellisena ka 
edaspidi, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et kehtestada eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 256
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et põllumajandustootjad 
säilitaksid püsirohumaa sellisena ka 
edaspidi, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et kehtestada eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.

(28) Selleks et põllumajandustootjad 
säilitaksid püsirohumaa ja püsikultuurid
sellisena ka edaspidi, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu õigusakte, et kehtestada 
eeskirjad seoses meetme kohaldamisega.

Or. it

Muudatusettepanek 257
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et põllumajandustootjad 
säilitaksid püsirohumaa sellisena ka 
edaspidi, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et kehtestada eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.

(28) Selleks et põllumajandustootjad 
säilitaksid püsikarjamaa sellisena ka 
edaspidi, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et kehtestada eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et põllumajandustootjad 
säilitaksid püsirohumaa sellisena ka 
edaspidi, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et kehtestada eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.

(28) Selleks et põllumajandustootjad 
säilitaksid püsikarjamaa sellisena ka 
edaspidi, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et kehtestada eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Selleks et põllumajandustootjad 
säilitaksid püsirohumaa sellisena ka 
edaspidi, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et kehtestada eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.

(28) Selleks et põllumajandustootjad 
säilitaksid püsikarjamaad sellisena ka 
edaspidi, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et kehtestada eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) 7% põllumaast 
põllumajandusettevõtte kohta kasutatakse 
viisil, mis suurendab funktsionaalset 
bioloogilist mitmekesisust ja seetõttu 
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agro-ökosüsteemi toimimist või avaliku 
hüve osutamist. Elemendid, mis on sageli 
juba toetusekõlblikud 
keskkonnameetmetena (nt hekid, kraavid, 
märgalad ja muud poollooduslikud 
elupaigafragmendid ning muud 
olemasolevad toetusekõlblikud 
maastikuvormid) lisataks puhverribadele, 
et luua agroökoloogilisi infrastruktuure 
jätkusuutlike põllumajandussüsteemide 
jaoks. Seetõttu ei ole see ei maa tootmisest 
väljavõtmine ega tootmisest 
kõrvalejätmine, vaid kogu süsteemi 
pikaajalise tõhususe parandamine.

Or. en

Muudatusettepanek 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Selleks et tagada ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade meetme 
rakendamine tõhusalt ja ühetaoliselt, kuid 
olles kohandatud liikmesriikide 
eripäradele, tuleks komisjonile
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda 
õigus võtta vastu õigusakte, et määratleda 
täpsemalt kõnealuse meetme all 
nimetatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liigid ning 
lisada ja määratleda muud selliste maa-
alade liigid, mida võib võtta arvesse 
kõnealuses meetmes osutatud 
protsendimäära järgimiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 262
Richard Ashworth, Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Selleks et tagada ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade meetme 
rakendamine tõhusalt ja ühetaoliselt, kuid 
olles kohandatud liikmesriikide 
eripäradele, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda 
õigus võtta vastu õigusakte, et määratleda 
täpsemalt kõnealuse meetme all 
nimetatud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liigid ning 
lisada ja määratleda muud selliste maa-
alade liigid, mida võib võtta arvesse 
kõnealuses meetmes osutatud 
protsendimäära järgimiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 263
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Selleks et tagada ökoloogilise
kasutuseesmärgiga maa-alade meetme 
rakendamine tõhusalt ja ühetaoliselt, kuid 
olles kohandatud liikmesriikide 
eripäradele, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et määratleda täpsemalt 
kõnealuse meetme all nimetatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade liigid ning lisada ja määratleda 
muud selliste maa-alade liigid, mida võib 
võtta arvesse kõnealuses meetmes 
osutatud protsendimäära järgimiseks.

(29) Selleks et tagada ökoloogilise
infrastruktuuri meetme rakendamine 
tõhusalt ja ühetaoliselt, kuid olles 
kohandatud liikmesriikide eripäradele, 
tuleks komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
et määratleda täpsemalt kõnealuse meetme 
all nimetatud infrastruktuuri liigid.
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Or. en

Muudatusettepanek 264
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 а (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Et edendada elurikkust, 
keskkonnakaitset ja põllumajanduslikku 
tootlikkust, kehtestatakse spetsiaalne kava 
sektorite jaoks, mis annavad selles osas 
aktiivse panuse. Mesindussektor tuleks 
seada prioriteediks ja peaks olema säte 
otsetoetuse kohta mesilaskolooniatele, 
mida peavad registreeritud tootjad. 
Vajadust rahastada tolmeldamist peab 
võtma arvesse.

Or. bg

Muudatusettepanek 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Selleks et parandada keskkonna 
olukorda, võidelda kliimasoojenemise 
vastu ja parandada põllumajanduse 
agronoomilist seisundit, esitab komisjon 
viivitamata strateegilise kava taimsete 
valkudega varustamise jaoks, võimaldades 
samal ajal Euroopa Liidul vähendada 
oma väga suurt välissõltuvust. See kava 
peaks sellisel juhul võimaldama arendada 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
valgurikkaid kultuure ja kaunvilju ning 
ergutama põllumajandusuuringuid 
muundatud ja edukate liikide kohta.
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Or. fr

Muudatusettepanek 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Tagamaks, et toitainete haldamise 
kavad pakuvad täielikku aruandlust ja 
põllumajandustootjate toitainete 
kasutamise ning väetiste rakendamise 
optimeerimist, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda 
õigus võtta vastu õigusakte, et kehtestada 
täiendavad eeskirjad seoses meetme 
kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 b) Tagamaks, et energiatõhususe 
kavad garanteerivad 
põllumajandustootjate energia kasutamise 
optimeerimise ja viivad miinimumini 
fossiilsete kütuste kasutamise 
põllumajandusettevõtetes, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
et kehtestada täiendavad eeskirjad seoses 
meetme kohaldamisega.

Or. en
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Muudatusettepanek 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 c) Tagamaks, et kasutatakse talvist 
pinnasekatet, viies samas maksimumini 
selle meetme kasu keskkonnale ja 
kliimale, peaksid liikmesriigid määrama 
kindlaks kuupäevad, mida kohaldatakse 
katte loomisele ja kõrvaldamisele, mis 
kõige paremini sobivad nende 
territooriumile, ja komisjonile tuleks 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda 
õigus võtta vastu õigusakte, et kehtestada 
täiendavad eeskirjad seoses meetme 
kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Põllumajanduse säästva arengu 
edendamiseks looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega aladel peaks 
liikmesriikidel olema võimalus kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
selleks, et anda kõigile selliste alade 
põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast 
pindalatoetust. Kõnealune toetus ei peaks 
asendama toetust, mida antakse maaelu 
arengu programmide raames ning seda ei 
tuleks anda põllumajandustootjatele, kes 

välja jäetud
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tegutsevad nõukogu 20. septembri 2005. 
aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
määratud aladel, kuid mis ei ole määratud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määruse (EL) nr […] (Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu 
toetuste kohta) [maaelu arengu määrus] 
artikli 46 lõike 1 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Põllumajanduse säästva arengu 
edendamiseks looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega aladel peaks 
liikmesriikidel olema võimalus kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
selleks, et anda kõigile selliste alade 
põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealune toetus ei peaks asendama 
toetust, mida antakse maaelu arengu 
programmide raames ning seda ei tuleks 
anda põllumajandustootjatele, kes 
tegutsevad nõukogu 20. septembri 2005. 
aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta) kohaselt määratud aladel, kuid mis 
ei ole määratud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määruse (EL) nr […] 
(Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 

(30) Põllumajanduse säästva arengu 
edendamiseks looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega aladel ja mahajäetud 
aladel peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
kõigile selliste alade 
põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast toetust, 
millega võetaks kasutusele uued 
parameetrid, nagu ettevõtte müüdav 
brutotoodang (PLV) või lisandväärtus või 
kasutatud töötajate arv. Kõnealune toetus 
ei peaks asendama toetust, mida antakse 
maaelu arengu programmide raames ning 
seda ei tuleks anda 
põllumajandustootjatele, kes tegutsevad 
nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
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maaelu arengu toetuste kohta) [maaelu 
arengu määrus] artikli 46 lõike 1 kohaselt.

kohta) kohaselt määratud aladel, kuid mis 
ei ole määratud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määruse (EL) nr […] 
(Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) [maaelu 
arengu määrus] artikli 46 lõike 1 kohaselt.

Or. it

Muudatusettepanek 271
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris 
tekitab noortele põllumajandustootjatele 
rahalisi raskusi ning seda tuleks võtta 
arvesse otsetoetuste jaotamisel ja 
suunamisel. Sellised algatused on olulised 
liidu põllumajandussektori 
konkurentsivõime seisukohalt ning 
seepärast tuleks ette näha sissetulekutoetus
noortele põllumajandustootjatele, kes 
alustavad põllumajandusliku tegevusega, et 
lihtsustada neil tegevuse alustamist ning 
nende põllumajandusliku majapidamise 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel peaks olema
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
noortele põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda 
maksimaalselt viie aasta jooksul, kuna see 
peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris 
tekitab noortele põllumajandustootjatele 
rahalisi raskusi ning seda tuleks võtta 
arvesse otsetoetuste jaotamisel ja 
suunamisel. Sellised algatused on olulised 
liidu põllumajandussektori 
konkurentsivõime seisukohalt ning 
seepärast võib liikmesriik ette näha 
sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes alustavad 
põllumajandusliku tegevusega, et 
lihtsustada neil tegevuse alustamist ning 
nende põllumajandusliku majapidamise 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel võib olla
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
noortele põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda 
maksimaalselt viie aasta jooksul, kuna see 
peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

Or. en
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Muudatusettepanek 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris 
tekitab noortele põllumajandustootjatele 
rahalisi raskusi ning seda tuleks võtta 
arvesse otsetoetuste jaotamisel ja 
suunamisel. Sellised algatused on olulised 
liidu põllumajandussektori 
konkurentsivõime seisukohalt ning 
seepärast tuleks ette näha sissetulekutoetus
noortele põllumajandustootjatele, kes 
alustavad põllumajandusliku tegevusega, et 
lihtsustada neil tegevuse alustamist ning 
nende põllumajandusliku majapidamise 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel peaks olema
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
noortele põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda 
maksimaalselt viie aasta jooksul, kuna see 
peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris 
tekitab noortele põllumajandustootjatele 
rahalisi raskusi ning seda võib võtta 
arvesse otsetoetuste jaotamisel ja 
suunamisel. Sellised algatused on olulised 
liidu põllumajandussektori 
konkurentsivõime seisukohalt ning 
seepärast võib ette näha sissetulekutoetuse
noortele põllumajandustootjatele, kes 
alustavad põllumajandusliku tegevusega, et 
lihtsustada neil tegevuse alustamist ning 
nende põllumajandusliku majapidamise 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel tuleks lubada
kasutada oma otsetoetuste riikliku 
ülemmäära osa selleks, et anda noortele 
põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda 
maksimaalselt viie aasta jooksul, kuna see 
peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

Or. en

Selgitus

2. samba meetmed, mis on seotud noorte põllumajandustootjatega, on tõhusam viis toetada ja 
julgustada uusi liitujaid, seetõttu peaksid 1. samba meetmed olema liikmesriikidele 
vabatahtlikuks rakendamiseks.

Muudatusettepanek 273
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris
tekitab noortele põllumajandustootjatele 
rahalisi raskusi ning seda tuleks võtta 
arvesse otsetoetuste jaotamisel ja 
suunamisel. Sellised algatused on olulised 
liidu põllumajandussektori 
konkurentsivõime seisukohalt ning 
seepärast tuleks ette näha sissetulekutoetus 
noortele põllumajandustootjatele, kes 
alustavad põllumajandusliku tegevusega, et 
lihtsustada neil tegevuse alustamist ning 
nende põllumajandusliku majapidamise 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
noortele põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda 
maksimaalselt viie aasta jooksul, kuna see 
peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

(31) Võttes arvesse, et ainult 6% 
põllumajandustootjatest ELis on 
nooremad kui 35 ja umbes 80% 
põllumajandustootjatest on vanemad kui 
55, peab toimuma sotsiaalselt jätkusuutlik 
taaselustamine. Uute majandustegevuste 
loomist ja väljatöötamist
põllumajandussektoris noorte 
põllumajandustootjate poolt või uute 
liitujate põllumajandusettevõtete 
alustamist tuleks võtta arvesse otsetoetuste 
jaotamisel ja suunamisel. Kõnealused 
toetused peaksid ühtlasi võimaldama 
koostööd vanemate ja nooremate 
põllumajandustootjate vahel, viies 
maapiirkondade sotsiaalselt jätkusuutliku 
arenguni. Uute põllumajandustootjate 
jaoks on esialgne rahastamine tegevuse 
alustamiseks väga oluline. Seetõttu peaks 
investeeringutoetus esimeseks aastaks 
olema vähemalt 50% kogu perioodi 
pakutavast eelarvest. Uued liitujad ning 
ka need, kes alustavad oma 
ettevõtlustegevust kooperatiivina teiste 
põllumajandusettevõtetega, peaksid olema 
füüsilised ja juriidilised isikud. Sellised 
algatused on olulised liidu 
põllumajandussektori konkurentsivõime 
seisukohalt ning seepärast tuleks ette näha 
sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele ja uutele 
liitujatele, kes alustavad põllumajandusliku 
tegevusega, et lihtsustada neil, keda see 
puudutab, tegevuse alustamist ning 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
noortele põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda 
maksimaalselt viie aasta jooksul, kuna see 



AM\905018ET.doc 163/170 PE491.238v01-00

ET

peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris 
tekitab noortele põllumajandustootjatele 
rahalisi raskusi ning seda tuleks võtta 
arvesse otsetoetuste jaotamisel ja 
suunamisel. Sellised algatused on olulised 
liidu põllumajandussektori 
konkurentsivõime seisukohalt ning 
seepärast tuleks ette näha sissetulekutoetus 
noortele põllumajandustootjatele, kes 
alustavad põllumajandusliku tegevusega, et 
lihtsustada neil tegevuse alustamist ning 
nende põllumajandusliku majapidamise 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
noortele põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda 
maksimaalselt viie aasta jooksul, kuna see 
peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

(31) Et käsitleda põllumajandussektori, 
kus ainult 7% rahvastikust on noorem kui 
35 aastat, põlvkondadevahelise uuenemise 
probleemi, tuleks ette näha 
sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele, kes alustavad 
põllumajandusliku tegevusega, et 
lihtsustada neil tegevuse alustamist ning 
nende põllumajandusliku majapidamise 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
noortele põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda 
maksimaalselt viie aasta jooksul, kuna see 
peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

Or. en



PE491.238v01-00 164/170 AM\905018ET.doc

ET

Muudatusettepanek 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris 
tekitab noortele põllumajandustootjatele 
rahalisi raskusi ning seda tuleks võtta 
arvesse otsetoetuste jaotamisel ja 
suunamisel. Sellised algatused on olulised 
liidu põllumajandussektori 
konkurentsivõime seisukohalt ning 
seepärast tuleks ette näha sissetulekutoetus 
noortele põllumajandustootjatele, kes 
alustavad põllumajandusliku tegevusega, et 
lihtsustada neil tegevuse alustamist ning 
nende põllumajandusliku majapidamise 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
noortele põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda 
maksimaalselt viie aasta jooksul, kuna see 
peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris 
tekitab noortele põllumajandustootjatele ja 
teistele uutele liitujatele rahalisi raskusi 
ning seda tuleks võtta arvesse otsetoetuste 
jaotamisel ja suunamisel. Sellised 
algatused on olulised liidu 
põllumajandussektori konkurentsivõime 
seisukohalt ning seepärast tuleks ette näha 
sissetulekutoetus noortele 
põllumajandustootjatele ja uutele 
liitujatele, kes alustavad põllumajandusliku 
tegevusega, et lihtsustada neil tegevuse 
alustamist ning nende põllumajandusliku 
majapidamise struktuurilist kohandamist 
pärast alustamist. Liikmesriikidel peaks 
olema võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
noortele põllumajandustootjatele ja uutele 
liitujatele lisaks põhitoetusele ka iga-
aastast pindalatoetust. Kõnealust toetust 
tuleks anda maksimaalselt viie aasta 
jooksul, kuna see peaks hõlmama üksnes 
ettevõtte algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris 
tekitab noortele põllumajandustootjatele 
rahalisi raskusi ning seda tuleks võtta 
arvesse otsetoetuste jaotamisel ja 
suunamisel. Sellised algatused on olulised 
liidu põllumajandussektori 
konkurentsivõime seisukohalt ning 
seepärast tuleks ette näha sissetulekutoetus 
noortele põllumajandustootjatele, kes 
alustavad põllumajandusliku tegevusega, et 
lihtsustada neil tegevuse alustamist ning 
nende põllumajandusliku majapidamise 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
noortele põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda 
maksimaalselt viie aasta jooksul, kuna see 
peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris 
tekitab noortele põllumajandustootjatele ja 
uutele liitujatele rahalisi raskusi ning seda 
tuleks võtta arvesse otsetoetuste jaotamisel 
ja suunamisel. Sellised algatused on 
olulised liidu põllumajandussektori 
konkurentsivõime seisukohalt ning 
seepärast tuleks ette näha sissetulekutoetus 
noortele põllumajandustootjatele ja uutele 
liitujatele, kes alustavad põllumajandusliku 
tegevusega, et lihtsustada neil tegevuse 
alustamist ning nende põllumajandusliku 
majapidamise struktuurilist kohandamist 
pärast alustamist. Liikmesriikidel peaks 
olema võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
noortele põllumajandustootjatele ja uutele 
liitujatele lisaks põhitoetusele ka iga-
aastast pindalatoetust. Kõnealust toetust 
tuleks anda maksimaalselt viie aasta 
jooksul, kuna see peaks hõlmama üksnes 
ettevõtte algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris 
tekitab noortele põllumajandustootjatele 
rahalisi raskusi ning seda tuleks võtta 
arvesse otsetoetuste jaotamisel ja 
suunamisel. Sellised algatused on olulised 

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris 
tekitab naistele ja noortele 
põllumajandustootjatele rahalisi raskusi 
ning seda tuleks võtta arvesse otsetoetuste 
jaotamisel ja suunamisel. Sellised 
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liidu põllumajandussektori 
konkurentsivõime seisukohalt ning 
seepärast tuleks ette näha sissetulekutoetus 
noortele põllumajandustootjatele, kes 
alustavad põllumajandusliku tegevusega, et 
lihtsustada neil tegevuse alustamist ning 
nende põllumajandusliku majapidamise 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
noortele põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda 
maksimaalselt viie aasta jooksul, kuna see 
peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

algatused on olulised liidu 
põllumajandussektori konkurentsivõime 
seisukohalt ning seepärast tuleks ette näha 
sissetulekutoetus naistele ja noortele 
põllumajandustootjatele, kes alustavad 
põllumajandusliku tegevusega, et 
lihtsustada neil tegevuse alustamist ning 
nende põllumajandusliku majapidamise 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
noortele põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda viie aasta 
jooksul, kuna see peaks hõlmama üksnes 
ettevõtte algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

Or. it

Muudatusettepanek 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris 
tekitab noortele põllumajandustootjatele 
rahalisi raskusi ning seda tuleks võtta 
arvesse otsetoetuste jaotamisel ja 
suunamisel. Sellised algatused on olulised 
liidu põllumajandussektori 
konkurentsivõime seisukohalt ning 
seepärast tuleks ette näha sissetulekutoetus 
noortele põllumajandustootjatele, kes 
alustavad põllumajandusliku tegevusega, et 
lihtsustada neil tegevuse alustamist ning 
nende põllumajandusliku majapidamise 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 

(31) Uute majandustegevuste loomine ja 
väljatöötamine põllumajandussektoris 
tekitab noortele põllumajandustootjatele 
rahalisi raskusi ning seda tuleks võtta 
arvesse otsetoetuste jaotamisel ja 
suunamisel. Sellised algatused on olulised 
liidu põllumajandussektori 
konkurentsivõime seisukohalt ning 
seepärast tuleks ette näha sissetulekutoetus 
noortele põllumajandustootjatele, kes 
alustavad põllumajandusliku tegevusega, et 
lihtsustada neil tegevuse alustamist ning 
nende põllumajandusliku majapidamise 
struktuurilist kohandamist pärast 
alustamist. Liikmesriikidel peaks olema 
võimalus kasutada oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et anda 
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noortele põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda 
maksimaalselt viie aasta jooksul, kuna see 
peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks.

noortele põllumajandustootjatele lisaks 
põhitoetusele ka iga-aastast pindalatoetust. 
Kõnealust toetust tuleks anda 
maksimaalselt viie aasta jooksul, kuna see 
peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
algusperioodi ja mitte muutuma 
tegevusabiks. Leiab, et 
põllumajandussektori naistele, kes 
moodustavad märkimisväärse osa 
tööjõust, tuleks pakkuda spetsiaalseid 
koolitusprogramme ja samuti 
sisseseadmishüvitisi.

Or. ro

Muudatusettepanek 279
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Põlvkondade vahetus toimuks 
tulevikus edukalt ainult siis, kui meestele 
ja naistele antakse samad õigused ja 
võimalused, sealhulgas individuaalsed 
sotsiaalkindlustuskavad, haridus, 
suutlikkuse suurendamine ja osalus 
otsuste tegemises; põlvkondade vahetus 
nõuab ka, et aktiivselt säilitataks ja 
arendataks ülima tähtsusega kultuurilist, 
sotsiaalset ja vaba aja veetmise olemust, 
mis teeb elu põllumajandusettevõtetes ja 
maakogukondades ligitõmbavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Euroopa Liidu ühises 
põllumajanduspoliitikas tuleb hakata 
käsitlema naiste töö tunnustamist 
maaelus ja nende otsest panust
majanduslikku tasakaalu, eelkõige 
põllumajanduslikes väike- ja 
pereettevõtetes, statistikas kajastamata 
tööga, mida ei tunnustata tööalaselt ja mis 
järelikult ei anna mingeid passiivseid 
õigusi. Otsetoetuste süsteem näib maaelus 
tegutsevate naiste sellise ametlikku 
majandus-, töö- ja sotsiaalellu 
integreerimise edendamiseks sobiv 
vahend. Vahendeid tuleb kasutada selleks, 
et edendada asjaomastel juhtudel 
põllumajandusettevõtete kaasomandi 
vormi või selleks, et regulariseerida 
tööalaselt naiste panus 
põllumajanduslikesse pereettevõtetesse.

Or. es

Selgitus

42% nendest 26,7 miljonist inimesest, kes töötavad ametlikult Euroopas põllumajanduses, on 
naised, kuigi ainult iga viiendat põllumajandusettevõtet juhivad naised omanikena. 
Hinnatakse, et umbes 20 miljoni Euroopa naise töö jääb tööelus, majanduses ja statistikas 
„nähtamatuks”.

Muudatusettepanek 281
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 b) Kõnealuste eesmärkide elluviimist 
soodustatakse korraga, mis on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 
2010. aasta direktiivis 2010/41/EL 
füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate 
meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
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põhimõtte kohaldamise kohta, aga seda 
raskendab omakorda asjaolu, et 
puuduvad usaldusväärsed objektiivsed 
andmed, mis võimaldaksid teha 
põhjendatud eelarveprognoose. Seetõttu 
tuleb selles määruses sätestada 
üldpõhimõte ja kehtestada tähtajad 
andmete esitamiseks ning näha ette 
konkreetsed maksemehhanismid selleks, 
et muuta naiste töö maaelus nähtavaks ja 
seda tunnustada. Kooskõlas ÜPPs ette 
nähtud sammaste põhimõttega peaksid 
otsetoetused keskenduma nende 
struktuuriliste aspektide tunnustamisele, 
samas kui EAFRD peaks hõlmama 
konkreetsemaid meetmeid selleks, et 
edendada, tunnustada ja rahastada naiste 
panust sellistesse küsimustesse nagu 
tegevuse mitmekesistamine, teenuste 
osutamine ja innovatsioon, ning nende 
üldist panust elanikkonna alleshoidmiseks 
maal. Samamoodi on EAFRD asjakohane 
valdkond spetsiaalsete koostöövõrkude 
toetamiseks kooskõlas Euroopa 
Parlamendi resolutsiooni ettepanekus 
2010/2054(INI) naiste rolli kohta 
põllumajanduses ja maal tehtud 
ettepanekutega.

Or. es

Selgitus

La invisibilidad del trabajo de las mujeres en el medio rural obliga a disponer de datos que 
permitan presupuestar de manera solvente las necesidades financieras para fomentar la 
cotitularidad y la regulariación laboral y posibilidad de recoocimiento de los derechos 
sociales de las mujeres del mundo rural. Tales datos están actualmente dispersos o 
directamente no existen. Proponer un plazo para obtenerlos y emplazar a la Comisión a 
remitir una propuesta complementaria a esta reforma en el marco del periodo de vigencia 
copmprendido entre 2013-2020 es el único procedimiento serio de incorporar a la PAC un 
mecanismo estructural para resolverla.

Muudatusettepanek 282
Martin Häusling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Toetusesaajate õiguste kaitse 
tagamiseks ja nende ebavõrdse kohtlemise 
vältimiseks tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et määratleda tingimused, mille 
kohaselt võib juriidilist isikut käsitada 
toetuskõlblikuna noorte 
põllumajandustootjate toetuse saamiseks, 
eelkõige seoses vanusepiirangu 
kohaldamisega ühe või enama füüsilise 
isiku suhtes, kes osalevad juriidilises 
isikus.

(32) Toetusesaajate õiguste kaitse 
tagamiseks ja nende ebavõrdse kohtlemise 
vältimiseks tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et määratleda tingimused, mille 
kohaselt võib juriidilist isikut käsitada 
toetuskõlblikuna noorte 
põllumajandustootjate või uute liitujate 
toetuse saamiseks.

Or. en


