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Muudatusettepanek 612
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nad vastavad objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumitele, 
mille on kindlaks määranud liikmesriigid 
ning mis tagavad, et:
i) nende põllumajanduslik tegevus 
moodustab üksnes tühise osa nende 
isikute üldisest majandustegevusest ja/või
ii) nende põhiline tegevus või ettevõtte 
eesmärk ei ole põllumajanduslik tegevus; 
ja/või

Or. en

Muudatusettepanek 613
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nende põhiline äritegevus on 
põllumajanduslik tegevus vastavalt artikli 
4 lõike 1 punktile c.
Järgmised organisatsioonid ei ole 
kõlblikud saama otsetoetusi: 
transpordiettevõtted, lennujaamad, 
kinnisvaraettevõtted, spordiväljakuid 
haldavad ettevõtted, puhkeküla või -
laagrit haldavad ettevõtted, 
kaevandusettevõtted, äriühingud ja 
suured kombinaadid, mille põhiline 
äritegevus ei ole põllumajanduslik.

Or. de
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Muudatusettepanek 614
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kelle põllumajanduslik tegevus 
moodustab märkimisväärse osa kogu 
nende majandustegevusest; või

Or. en

Muudatusettepanek 615
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nad ei tegelenud 
põllumajandustootmisega ei 2009., 2010. 
ega 2011. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 616
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nad ei tegelenud 2011. aastal 
põllumajandustootmisega, välja arvatud 
noored põllumajandustootjad, kes 
alustavad tegevust 2012., 2013. või 2014. 
aastal;
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Or. en

Muudatusettepanek 617
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nad ei tegelenud 2011. aastal 
põllumajandustootmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 618
Theodoros Skylakakis, Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nad ei kanna majandusriski, mis 
tuleneb põllumajandustegevusest, mida 
tehakse maal, mis on deklareeritud 
otsetoetuse saamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 619
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kelle majapidamises ei toimu artikli 4 
lõike 1 punkti c kohaselt liikmesriikide 
kehtestatavat minimaalset tegevust.



PE492.792v01-00 6/164 AM\907853ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 620
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) asjaomased isikud haldavad 
lennujaamu, raudtee-ettevõtteid, 
veerajatisi, kinnisvaraettevõtteid, spordi-
või mänguväljakuid, jahi-, kalapüügi- ja 
vesiviljelusalasid, puhkekülasid või -
laagreid või on neil mis tahes muu 
mittepõllumajanduslik tegevus või 
ettevõte, mille määrab vajaduse korral 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel kindlaks liikmesriik, 
välja arvatud juhul, kui asjaomased 
isikud esitavad vastavalt kõnealuse 
liikmesriigi kehtestatavatele sätetele 
tõendeid, mille kohaselt otsetoetuste iga-
aastane summa on vähem kui 5 % 
kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal, või

Or. fr

Muudatusettepanek 621
Giancarlo Scottà, 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
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) nad on riiklikus avalikus registris 
objektiivsete kriteeriumide põhjal 
registreeritud põllumajandustootjatena;
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Or. it

Muudatusettepanek 622
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) asjaomased isikud veedavad vähem 
kui 50 % oma tegelikust tööajast 
põllumajandusettevõttes;

Or. fr

Muudatusettepanek 623
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kelle peamine äriline või ettevõtte 
eesmärk ei hõlma põllumajanduslikku 
tegevust.

Or. es

Muudatusettepanek 624
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Maria do Céu 
Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) kelle peamine äriline või ettevõtte 
eesmärk hõlmab artikli 4 lõike 1 punktis c 
määratletud põllumajanduslikku tegevust. 



PE492.792v01-00 8/164 AM\907853ET.doc

ET

Otsetoetust saama ei ole kõlblikud näiteks 
transpordiettevõtted, lennujaamad, 
kinnisvaraettevõtted, spordiväljakuid 
haldavad ettevõtted, puhkeküla või -
laagrit haldavad ettevõtted ja 
kaevandusettevõtted.

Or. en

Muudatusettepanek 625
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Anne E. 
Jensen, Marielle de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) nad käitavad põhitegevusena 
transpordiettevõtteid, lennujaamu, 
kinnisvaraettevõtteid, spordiväljakuid ja 
puhkealasid, puhkekülasid või –laagreid, 
kaevandusettevõtteid või neil on muu 
mittepõllumajanduslik tegevus, mille 
määravad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel kindlaks liikmesriigid. 
Liikmesriigid võivad otsustada, et 
kõnealused isikud võivad taotleda 
toetuskõlblikkust, kui nad saavad esitada 
kontrollitavaid tõendeid selle kohta, et 
nad ei kuulu punktides b) ja b a) 
kirjeldatud kategooriatesse;
liikmesriigid võivad eespool toodud 
loendisse lisada muid üksuseid ja/või sealt 
üksuseid kustutada tingimusel, et nad 
teavitavad komisjoni oma otsusest ja 
esitavad otsuse motiivina objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad põhjendused.

Or. en
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Muudatusettepanek 626
Giancarlo Scottà, 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
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) nad tegelevad olulise osa tööajast 
põllumajandusliku tegevusega ja teenivad 
märkimisväärse osa sissetulekust selliste 
tegevuste eest vastavalt liikmesriigi 
kehtestatud kriteeriumidele.

Or. it

Muudatusettepanek 627
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) nende põllumajanduslik tegevus 
moodustab tähtsusetu osa kogu nende 
majandustegevusest, või nende peamine 
äriline või ettevõtte eesmärk ei hõlma 
põllumajanduslikku tegevust;

Or. fr

Muudatusettepanek 628
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) Selliseid üksuseid nagu 
transpordiettevõtted, lennujaamad, 
kinnisvaraettevõtted, spordirajatisi 
haldavad ettevõtted, puhkeküla või -
laagrit haldavad ettevõtted ja 
kaevandusettevõtted ei saa a priori 
käsitleda aktiivse põllumajandustootjana 
ning nad ei saa olla otsetoetuste saajad, 
välja arvatud juhul, kui nad suudavad 
tõestada, et nende puhul ei kehti 
punktides a ja b sätestatud kriteeriumid.
Pärast komisjoni teavitamist võib 
liikmesriik või vajaduse korral piirkond 
otsustada loendisse lisada muid üksuste 
liike. 

Or. es

Muudatusettepanek 629
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) asjaomased isikud haldavad 
lennujaamu, raudtee-ettevõtteid, 
veerajatisi, kinnisvaraettevõtteid, spordi-
või mänguväljakuid, jahi-, kalapüügi- ja 
vesiviljelusalasid, puhkekülasid või -
laagreid või on neil mis tahes muu 
põhitegevus, mis ei ole seotud 
põllumajandusega; 

Or. fr

Muudatusettepanek 630
Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kelle majapidamises ei toimu artikli 4 
lõike 1 punkti c kohaselt liikmesriikide 
kehtestatavat minimaalset tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
5 000 eurot.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 632
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
5 000 eurot.

välja jäetud

Or. es



PE492.792v01-00 12/164 AM\907853ET.doc

ET

Muudatusettepanek 633
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
5 000 eurot.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 634
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
5 000 eurot.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 635
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
5 000 eurot.

välja jäetud

Or. es
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Muudatusettepanek 636
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
5 000 eurot.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 637
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
5 000 eurot.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 638
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 

välja jäetud
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5 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 639
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
5 000 eurot.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Aktiivse põllumajandustegevuse määratlus peaks olema seotud põllumajandustootja 
teostatava põllumajandustegevusega ja mitte mittepõllumajandusliku tuluga nagu komisjoni 
ettepanekus pakutud. Lisaks toob komisjoni ettepanek kaasa suured halduskulud nii 
ametivõimudele kui põllumajandustootjatele ning neid kulusid tuleks vältida.

Muudatusettepanek 640
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
5 000 eurot.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et kõik otsetoetuste saajad peaksid sõltumatult saadavast summast vastama 
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aktiivse põllumajandustegevuse nõudmisele, mis aitaks vältida võimalust, et toetus 
eraldatakse toetusesaajatele, kes deklareerivad põllumajandusmaid, mida hoitakse 
karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras ega vaja minimaalset nõutavat 
korrashoidmist.

Muudatusettepanek 641
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
5 000 eurot.

2. Liikmesriigid kehtestavad objektiivsed 
ja mittediskrimineerivad kriteeriumid 
tagamaks, et toetusi ei makstaks 
füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle 
maad ei kasutata 
põllumajandustegevuseks. Käesoleva 
määruse artikli 4 lõike 1 punkt c välistab 
seega maakasutuse tegevuseks, mis on 
seotud transpordi, lennujaamade, 
kinnisvara, spordi, puhkelaagrite ja 
kaevandusega, välja arvatud kui käitajad 
suudavad tõendada, et lõikes 1 
kehtestatud kriteeriumid neile ei kehti.

Or. de

Selgitus

Põllumajandustootja aktiivsuse hindamine pindalatoetuse saamiseks peaks keskenduma 
põllumajandusmaa kasutamisele.

Muudatusettepanek 642
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
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eurot. 10 000 eurot.

Or. de

Muudatusettepanek 643
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

2. Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kohaldada lõiget 1 põllumajandustootjate 
suhtes, kes said eelneval aastal otsetoetusi 
vähem kui teatava summa ulatuses; see 
summa ei tohi ületada 10 000 eurot.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek võimaldab paindlikkust tegeliku, iga liikmesriigi olukorral 
põhineva probleemiga tegelemiseks. Piirmäär suurusega 5000 eurot ei lahenda passiivsete 
põllumajandustootjate tegelikku probleemi, sest enamik neist saaks vähem kui 5000 eurot ja 
seega lõiget neile ei kohaldataks. Mõnedes liikmesriikides ei jääks ükski „tugitooli-
põllumajandustootja” 5000 euro piiridesse ja mõnes muus liikmesriigis oleks suurema summa 
kasutamine õigustatud.

Muudatusettepanek 644
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
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 2 000 
eurot, mägialadel asuvatele looduslike 
piirangutega majapidamistele ega 
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majapidamistele, mis taastavad 
mahajäetud alasid.

Or. it

Muudatusettepanek 645
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 2 000 
eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 646
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

2. Lõikeid 1 ja 2 a ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 1 000 
eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 647
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 1 000 
eurot.

Or. it

Muudatusettepanek 648
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 1 000 
eurot.

Or. bg

Muudatusettepanek 649
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et lõiget 
1 ei kohaldata nende
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

Or. en
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Muudatusettepanek 650
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et lõiget 
1 ei kohaldata nende
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 651
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

2. Lõiget 1 ei kohaldata nende
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
liikmesriikide määratud summa ulatuses
(1 000–5 000 euro piirides).

Or. lv

Muudatusettepanek 652
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 5 000 
eurot.

2. Liikmesriikidele tuleks anda võimalus 
mitte kohaldada lõikeid 1 ja 2 a
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi teatava summa 
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ulatuses. Teatava summa suuruse 
otsustab samuti liikmesriik. 

Or. en

Muudatusettepanek 653
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
5 000 eurot.

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 55 vastu delegeeritud õigusakte 
selle kohta, mis juhtudel on 
mittepõllumajanduslik tegevus maal 
keelatud ja viib otsetoetuste andmata 
jätmiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 654
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel loetakse 
tütarettevõtjad ja sidusettevõtjad üheks 
ettevõtjaks.

Or. es

Muudatusettepanek 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised üksused nagu 
transpordiettevõtted, lennujaamad, 
kinnisvaraettevõtted, spordiväljakuid 
haldavad ettevõtted, maanteid haldavad 
ettevõtted, puhkekülad ja -laagrid ja 
kaevandusettevõtted ei saa otsetoetuseid.
Pärast komisjoni teavitamist võib 
liikmesriik otsustada lisada muid üksuste 
liike lõikes 2 a loetletud üksustele.

Or. it

Muudatusettepanek 656
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõiget 1 ei kohaldata mägialadel 
asuvatele looduslike piirangutega 
majapidamistele.

Or. it

Muudatusettepanek 657
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid kehtestavad 
asjakohased objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid 
tagamaks, et otsetoetusi ei makstaks 
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füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle 
põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle 
põllumajandustegevusest tulenev 
sissetulek moodustab vähem kui teatava 
protsendi toetusesaaja kogusissetulekust.

Or. en

Muudatusettepanek 658
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid kehtestavad 
asjakohased objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid 
tagamaks, et otsetoetusi ei makstaks 
füüsilisele või juriidilisele isikule, kelle 
põllumajanduslik tegevus moodustab 
üksnes tühise osa tema üldisest 
majandustegevusest või kelle 
põllumajandustegevusest tulenev 
sissetulek moodustab vähem kui teatava 
protsendi toetusesaaja kogusissetulekust.

Or. en

Muudatusettepanek 659
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
artiklit 9 ei kohaldata nende 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
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eelneval aastal otsetoetusi kuni 5 000 
eurot.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjaid tuleks lugeda aktiivseteks, kui nad osalevad ÜPP kaudu hea 
maaharimise teel avalike hüvede osutamises ja avalike ülesannete täitmises. Toetuse 
maksmisest tuleks jätta välja pigem lennuväljade, golfiväljakute, jalgpalliväljakute jne maa 
kui üksikud toetusesaajad. See lahendus ei tooks endaga kaasa lisahalduskoormust.

Muudatusettepanek 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
asjakohased objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid, 
tagamaks, et otsetoetusi ei makstaks 
füüsilisele või juriidilisele isikule:
a) kelle põllumajanduslik tegevus 
moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest; ja/või
b) kelle peamine äriline või ettevõtte 
eesmärk ei hõlma põllumajanduslikku 
tegevust.
Selliseid üksuseid nagu 
transpordiettevõtted, lennujaamad, 
kinnisvaraettevõtted, spordiväljakuid 
haldavad ettevõtted, puhkeküla või -
laagrit haldavad ettevõtted ja 
kaevandusettevõtted ei saa a priori 
käsitleda aktiivse põllumajandustootjana 
ning nad ei saa olla otsetoetuste saajad, 
välja arvatud juhul, kui nad suudavad 
tõestada, et nende puhul ei kehti esimese 
lõigu punktides a ja b sätestatud 
kriteeriumid.
Pärast komisjoni nõuetekohast teavitamist 
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võib liikmesriik otsustada lisada muid 
üksuste liike teises lõigus loetletud 
üksustele või neid sealt kustutada.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjad, kes pole aktiivsed, ei tohiks toetuseid saada. Aktiivsete 
põllumajandustootjate väljaselgitamiseks kohustuslike sätete kehtestamine on sellegipoolest 
väga problemaatiline. Igas liikmesriigis selle probleemiga tegelemine nõuab paindlikkust.

Muudatusettepanek 661
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid kehtestavad 
asjakohased objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid 
tagamaks, et otsetoetusi ei makstaks 
füüsilisele või juriidilisele isikule:
a) kelle põllumajanduslik tegevus 
moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest. Seda, kas 
põllumajandustegevus on peamine või 
mitte, kontrollitakse eelmise kahe aasta 
maksudeklaratsioonide analüüsimisel;
ning
b) kelle peamine äriline või ettevõtte 
eesmärk ei hõlma põllumajanduslikku 
tegevust.
Selliseid üksuseid nagu 
transpordiettevõtted, lennujaamad, 
kinnisvaraettevõtted, spordiväljakuid 
haldavad ettevõtted, puhkeküla või -
laagrit haldavad ettevõtted ja 
kaevandusettevõtted ei saa a priori 
käsitleda aktiivse põllumajandustootjana 
ning nad ei saa olla otsetoetuste saajad, 
välja arvatud juhul, kui nad suudavad 
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tõestada, et nende puhul ei kehti esimese 
lõigu punktides a ja b sätestatud 
kriteeriumid.
Pärast komisjoni nõuetekohast teavitamist 
võib liikmesriik otsustada lisada muid 
üksuste liike teises lõigus loetletud 
üksustele.

Or. it

Muudatusettepanek 662
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid kehtestavad 
asjakohased objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid 
tagamaks, et otsetoetusi ei makstaks 
füüsilisele või juriidilisele isikule:
a) kelle põllumajanduslik tegevus 
moodustab üksnes tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest; või
b) kelle peamine äriline või ettevõtte 
eesmärk ei hõlma põllumajanduslikku 
tegevust.
Selliseid üksuseid nagu 
transpordiettevõtted, lennujaamad, 
kinnisvaraettevõtted, spordiväljakuid 
haldavad ettevõtted, puhkeküla või -
laagrit haldavad ettevõtted ja 
kaevandusettevõtted ei saa a priori 
käsitleda aktiivse põllumajandustootjana 
ning nad ei saa olla otsetoetuste saajad, 
välja arvatud juhul, kui nad suudavad 
tõestada, et nende puhul ei kehti esimese 
lõigu punktides a ja b sätestatud 
kriteeriumid.
Pärast komisjoni nõuetekohast teavitamist 
võib liikmesriik otsustada lisada muid 
üksuste liike teises lõigus loetletud 
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üksustele.
Lõiget ei kohaldata põllumajandustootjate 
suhtes, kes said eelneval aastal otsetoetusi 
vähem kui 5 000 eurot.

Or. it

Muudatusettepanek 663
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada:

välja jäetud

a) kriteeriumid, et määrata lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks kindlaks otsetoetuste 
summa, eelkõige toetusõiguste jaotamise 
esimesel aastal, kui toetusõiguste väärtus 
ei ole veel lõplikult kehtestatud ja seda ka 
uute põllumajandustootjate puhul;
b) erandid viimase eelarveaasta tulu 
arvessevõtmise kohta, kui vastavad 
näitajad ei ole kättesaadavad; ning
c) kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
põllumajandustootja põllumaad põhiliselt 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras hoitava maana.

Or. es

Selgitus

Meie ettepanek jätta välja juriidilised isikud, kelle peamine äriline või ettevõtte eesmärk ei 
hõlma põllumajanduslikku tegevust, muudab käesolevad sätted ebavajalikuks.

Muudatusettepanek 664
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgnevaga:

välja jäetud

a) kriteeriumid, et määrata lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks kindlaks otsetoetuste 
summa, eelkõige toetusõiguste jaotamise 
esimesel aastal, kui toetusõiguste väärtus 
ei ole veel lõplikult kehtestatud ja seda ka 
uute põllumajandustootjate puhul;
b) erandid viimase eelarveaasta tulu 
arvessevõtmise kohta, kui vastavad 
näitajad ei ole kättesaadavad; ning
c) kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
põllumajandustootja põllumaad põhiliselt 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras hoitava maana.

Or. de

Muudatusettepanek 665
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada:

välja jäetud

a) kriteeriumid, et määrata lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks kindlaks otsetoetuste 
summa, eelkõige toetusõiguste jaotamise 
esimesel aastal, kui toetusõiguste väärtus 
ei ole veel lõplikult kehtestatud ja seda ka 
uute põllumajandustootjate puhul;
b) erandid viimase eelarveaasta tulu 
arvessevõtmise kohta, kui vastavad 
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näitajad ei ole kättesaadavad; ning
c) kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
põllumajandustootja põllumaad põhiliselt 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras hoitava maana.

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud “aktiivse põllumajandustootja” määratlus ei ole kasutatav. Otsetoetuste 
hulk iseenesest ei ütle põllumajandustootja aktiivsuse kohta midagi. “Aktiivse 
põllumajandustootja” defineerimine tuleks jätta liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 666
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada:

välja jäetud

a) kriteeriumid, et määrata lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks kindlaks otsetoetuste 
summa, eelkõige toetusõiguste jaotamise 
esimesel aastal, kui toetusõiguste väärtus 
ei ole veel lõplikult kehtestatud ja seda ka 
uute põllumajandustootjate puhul;
b) erandid viimase eelarveaasta tulu 
arvessevõtmise kohta, kui vastavad 
näitajad ei ole kättesaadavad; ning
c) kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
põllumajandustootja põllumaad põhiliselt 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras hoitava maana.

Or. en

Selgitus

Aktiivse põllumajandustegevuse määratlus peaks olema seotud põllumajandustootja tehtava 
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põllumajandustegevusega ja mitte mittepõllumajandusliku tuluga nagu komisjoni ettepanekus 
pakutud. Lisaks toob komisjoni ettepanek kaasa suured halduskulud nii ametivõimudele kui 
põllumajandustootjatele ning neid kulusid tuleks vältida.

Muudatusettepanek 667
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada:

3. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
suunised asjakohaste, objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumidega, 
mida liikmesriigid võivad lõiget 1 
kohaldades kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 668
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kriteeriumid, et määrata lõigete 1 ja 2 
kohaldamiseks kindlaks otsetoetuste 
summa, eelkõige toetusõiguste jaotamise 
esimesel aastal, kui toetusõiguste väärtus 
ei ole veel lõplikult kehtestatud ja seda ka 
uute põllumajandustootjate puhul;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 669
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kriteeriumid, et määrata lõigete 1 ja 2
kohaldamiseks kindlaks otsetoetuste 
summa, eelkõige toetusõiguste jaotamise 
esimesel aastal, kui toetusõiguste väärtus ei 
ole veel lõplikult kehtestatud ja seda ka 
uute põllumajandustootjate puhul;

a) kriteeriumid, et määrata lõike 1 
kohaldamiseks kindlaks otsetoetuste 
summa, eelkõige toetusõiguste jaotamise 
esimesel aastal, kui toetusõiguste väärtus ei 
ole veel lõplikult kehtestatud ja seda ka 
uute põllumajandustootjate puhul;

Or. es

Muudatusettepanek 670
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kriteeriumid, et määrata lõigete 1 ja 2
kohaldamiseks kindlaks otsetoetuste 
summa, eelkõige toetusõiguste jaotamise 
esimesel aastal, kui toetusõiguste väärtus ei 
ole veel lõplikult kehtestatud ja seda ka 
uute põllumajandustootjate puhul;

a) kriteeriumid, et määrata lõike 1 
kohaldamiseks kindlaks otsetoetuste 
summa, eelkõige toetusõiguste jaotamise 
esimesel aastal, kui toetusõiguste väärtus ei 
ole veel lõplikult kehtestatud ja seda ka 
uute põllumajandustootjate puhul;

Or. es

Muudatusettepanek 671
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) erandid viimase eelarveaasta tulu 
arvessevõtmise kohta, kui vastavad 
näitajad ei ole kättesaadavad; ning

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 672
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La Via, Elisabeth 
Jeggle, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) erandid viimase eelarveaasta tulu 
arvessevõtmise kohta, kui vastavad 
näitajad ei ole kättesaadavad; ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 673
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) erandid viimase eelarveaasta tulu 
arvessevõtmise kohta, kui vastavad 
näitajad ei ole kättesaadavad; ning

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 674
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) erandid viimase eelarveaasta tulu 
arvessevõtmise kohta, kui vastavad 
näitajad ei ole kättesaadavad; ning

välja jäetud

Or. pt
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Muudatusettepanek 675
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) erandid viimase eelarveaasta tulu 
arvessevõtmise kohta, kui vastavad 
näitajad ei ole kättesaadavad; ning

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 676
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
põllumajandustootja põllumaad põhiliselt 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras hoitava maana.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 677
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
põllumajandustootja põllumaad põhiliselt 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras hoitava maana.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 678
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) tütarettevõtja ja sidusettevõtja 
määratlus käesoleva artikli lõike 3 a 
kohaldamisel. 

Or. es

Selgitus

Eesmärk on lugeda tütar- ja sidusettevõtjad üheks ettevõtjaks, et vältida sel moel käesoleva 
artikli lõigetes 1 ja 2 sisalduvaid nõudmisi. Tütarettevõtja ja sidusettevõtja määratlus tuleks 
selgelt ära näidata, nagu seda on tehtud muudes ühenduse õigusaktides. 

Muudatusettepanek 679
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid kehtestavad 31. 
oktoobriks 2012 objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad kriteeriumid 
tagamaks, et otsetoetusi ei makstaks 
üksikisikule või kollektiivile, kelle 
põllumajanduslik tegevus või ettevõtte 
põhieesmärk moodustab tühise osa tema 
üldisest majandustegevusest.

Or. pt

Muudatusettepanek 680
Janusz Wojciechowski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisaks võivad liikmesriigid jätta välja 
maa-alasid, mis kuuluvad 
põllumajandusettevõtetele, kus tegeldakse 
intensiivtootmisega.

Or. pl

Muudatusettepanek 681
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjonile antakse artikli 56 
kohaselt õigus võtta vastu rakendusakte, 
et kehtestada kriteeriumid, mille kohaselt 
käsitatakse põllumajandustootja 
põllumajandusmaad põhiliselt 
karjatamiseks ja harimiseks sobilikus 
seisukorras hoitava maana.

Or. en

Selgitus

Põllumajandusmaa seisukorra kohta käivad kriteeriumid tuleks kehtestada rakendusaktiga ja 
neid tuleks arutada asjakohases komisjonis, sest liikmesriikide eksperdid on maa eripärade 
asjus kõige teadlikumad.

Muudatusettepanek 682
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
otsetoetuseid ei anta avalik-õiguslikele 
juriidilistele isikutele nagu riigi-, 
piirkonna või kohalikud võimuorganid, ja 
füüsilistele või juriidilistele isikutele või 
füüsiliste või juriidiliste isikute 
rühmadele, kes käitavad lennujaamu, 
raudtee-ettevõtteid, veerajatisi, 
kinnisvaraettevõtteid, spordiväljakuid või 
puhkealasid, jahi-, kalapüügi- ja 
vesiviljelusalasid, puhkekülasid või -
laagreid või on neil mis tahes muu 
mittepõllumajanduslik tegevus või 
ettevõte, mille määrab vajaduse korral 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel kindlaks liikmesriik, 
välja arvatud juhul, kui asjaomased 
isikud saavad esitada vastavalt 
liikmesriigi kehtestatavatele sätetele 
kontrollitavaid tõendeid, mille kohaselt 
otsetoetuste iga-aastane summa on 
vähemalt 5 % kogutulust, mida nad on 
saanud mittepõllumajanduslikust 
tegevusest kõige viimasel eelarveaastal, 
mille kohta sellised tõendid on olemas.

Or. en

Muudatusettepanek 683
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisaks võivad liikmesriigid jätta välja 
maa-alasid, millel kasvatatakse 
geneetiliselt muundatud organisme.

Or. pl
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Muudatusettepanek 684
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Otsetoetuse saajate hulgast väljaarvamine
1. Otsetoetusi ei anta füüsilistele või 
juriidilistele isikutele ega füüsiliste või 
juriidiliste isikute rühmadele, kelle suhtes 
kehtib üks järgmistest olukordadest:
a) toetuse taotleja ei hari maad ega hoia 
seda aktiivselt heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis vastavalt käesoleva 
määruse artiklile 4;
b) põllumajandustootjad, kes kasutavad 
jätkusuutmatut põllumajandustootmist: 
põllumajandus- ja loomakasvatustavad, 
mis ebapiisava toitainete haldamise ja 
sellest tuleneva vee saastamise, kasutada 
oleva hektarite arvu kohta liiga suure 
loomade asustustiheduse ning välistest 
energiaallikatest, biotsiididest, 
antibiootikumidest, veest ja toitainetest
liiga suure sõltuvuse kaudu 
süstemaatiliselt ja tõsiselt rikuvad 
nõuetele vastavuse eeskirju;
c) nad ei teosta kõnealustel maa-aladel 
artikli 4 lõike 1 punkti c kohast 
minimaalset tegevust.
2. Kriteeriumid, et määrata lõike 1 
kohaldamiseks kindlaks otsetoetuste 
summa, eelkõige toetusõiguste jaotamise 
esimesel aastal, kui toetusõiguste väärtus 
ei ole veel lõplikult kehtestatud ja seda ka 
uute põllumajandustootjate puhul.

Or. en
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Muudatusettepanek 685
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud

Otsetoetuste saamise miinimumnõuded
1.
Liikmesriikide otsuse kohaselt ei anta 
põllumajandustootjatele otsetoetusi juhul:
a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma enne 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artikliga 65 ettenähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist on väiksem kui 100 eurot;
b) kui põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala, millega seoses 
otsetoetusi taotletakse või makstakse, on 
enne määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikliga 65 ettenähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist väiksem kui üks hektar.
Selleks et liikmesriigid saaksid võtta 
arvesse oma põllumajanduse struktuuri, 
võivad nad kohandada punktides a ja b 
osutatud künniseid IV lisas sätestatud 
ulatuses.
2. Kui põllumajandustootjatel, kes saavad 
IV jaotises osutatud tootmiskohustusega 
seotud loomapidamistoetust, on 
liikmesriikide poolt lõike 1 punkti b 
kohaldamiseks valitud künnisest vähem 
hektareid, kohaldab asjaomane 
liikmesriik lõike 1 punkti a.
3. Asjaomased liikmesriigid võivad 
otsustada, et lõiget 1 ei kohaldata 
äärpoolseimate piirkondade ja väiksemate 
Egeuse mere saarte suhtes.
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4. Bulgaaria ja Rumeenia puhul 
arvutatakse lõikes 1 osutatud taotletav või 
makstav summa aastateks 2014 ja 2015 V 
lisa punktis A asjaomaseks aastaks 
sätestatud summa põhjal.

Or. fr

Muudatusettepanek 686
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide otsuse kohaselt ei anta 
põllumajandustootjatele otsetoetusi juhul:

Liikmesriikide otsuse kohaselt ei anta 
põllumajandustootjatele otsetoetusi ühel 
järgmistest juhtudest:

Or. es

Selgitus

Sõnastuse muudatusega soovitakse selgitada, et liikmesriik võib valida ühe kahest juhust.

Muudatusettepanek 687
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma enne 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artikliga 65 ettenähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist on väiksem kui 100 eurot;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 688
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma enne 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artikliga 65 ettenähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist on väiksem kui 100 eurot;

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma enne 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artikliga 65 ettenähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist on väiksem kui 500 eurot;

Or. it

Muudatusettepanek 689
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma enne 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artikliga 65 ettenähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist on väiksem kui 100 eurot;

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma enne 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artikliga 65 ettenähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist on väiksem kui 300 eurot;

Or. es

Selgitus

Need, kelle tegevus on vähene või puudub, ei ole enam toetuskõlblikud.

Muudatusettepanek 690
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma enne 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artikliga 65 ettenähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist on väiksem kui 100 eurot;

a) kui asjaomasel kalendriaastal taotletav 
või makstav otsetoetuste kogusumma enne 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne ÜPP 
määrus] artikliga 65 ette nähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist on väiksem kui 150 eurot;

Or. en

Selgitus

150 eurot on kohasem piir, sest taotluse haldamise kulu on sageli suurem kui 100 eurot.

Muudatusettepanek 691
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala, millega seoses 
otsetoetusi taotletakse või makstakse, on 
enne määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikliga 65 ettenähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist väiksem kui üks hektar.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Komisjoni avaldatud statistilistele andmetele sai 3 224 180 
põllumajandustootjat 2010. aastal alla 500 euro. Määratletud kategooriate järgi ei ole 
võimalik aru saada, kui mitme põllumajandustootja kohta kehtiks alla 100 euro suurune 
toetus. http://ec.europa.eu/agriculture/funding/directaid/distribution_en.htm
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Muudatusettepanek 692
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala, millega seoses 
otsetoetusi taotletakse või makstakse, on 
enne määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikliga 65 ettenähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist väiksem kui üks hektar.

b) kui põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala, millega seoses 
otsetoetusi taotletakse või makstakse, on 
enne määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikliga 65 ette nähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist väiksem kui kaks hektarit.

Or. it

Muudatusettepanek 693
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala, millega seoses 
otsetoetusi taotletakse või makstakse, on 
enne määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikliga 65 ettenähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist väiksem kui üks hektar.

b) kui põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik pindala, millega seoses 
otsetoetusi taotletakse või makstakse, on 
enne määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikliga 65 ette nähtud 
vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist väiksem kui kaks hektarit.

Or. es

Selgitus

Need, kelle tegevus on vähene või puudub, ei ole enam toetuskõlblikud.

Muudatusettepanek 694
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et liikmesriigid saaksid võtta 
arvesse oma põllumajanduse struktuuri, 
võivad nad kohandada punktides a ja b 
osutatud künniseid IV lisas sätestatud 
ulatuses.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 695
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui põllumajandustootjatel, kes saavad 
IV jaotises osutatud tootmiskohustusega 
seotud loomapidamistoetust, on 
liikmesriikide poolt lõike 1 punkti b 
kohaldamiseks valitud künnisest vähem 
hektareid, kohaldab asjaomane 
liikmesriik lõike 1 punkti a.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 696
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui põllumajandustootjatel, kes saavad 
IV jaotises osutatud tootmiskohustusega 
seotud loomapidamistoetust, on 
liikmesriikide poolt lõike 1 punkti b 

välja jäetud
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kohaldamiseks valitud künnisest vähem 
hektareid, kohaldab asjaomane 
liikmesriik lõike 1 punkti a.

Or. en

Muudatusettepanek 697
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui põllumajandustootjatel, kes saavad 
IV jaotises osutatud tootmiskohustusega 
seotud loomapidamistoetust, on 
liikmesriikide poolt lõike 1 punkti b 
kohaldamiseks valitud künnisest vähem 
hektareid, kohaldab asjaomane liikmesriik 
lõike 1 punkti a.

2. Kui põllumajandustootjatel, kes saavad 
IV jaotises osutatud tootmiskohustusega 
seotud loomapidamistoetust, on 
liikmesriikide poolt lõike 1 punkti b 
kohaldamiseks valitud künnisest vähem 
hektareid, võib asjaomane liikmesriik 
kohaldada lõike 1 punkti a.

Or. en

Selgitus

Künnise (100 eurot) kohaldamine tootmiskohustusega seotud loomapidamistoetuse puhul 
peaks olema liikmesriikidele vabatahtlik. Mõned liikmesriigid soovivad jätkata praegu 
kehtivate toetuskõlblikkuse eeskirjade kohaldamist, st soovivad kohaldada kõigile 
põllumajandustootjatele ühtlustatud toetuskõlblikkuse tingimusi. Seepärast peaks igal 
liikmesriigil olema võimalus kehtestada samad miinimumnõudmised kõigi toetusmaksete 
kohta, st võimalus kohaldada maa-alakünnist (1 ha) ka põllumajandustootjatele, kes taotlevad 
loomapidamistoetust.

Muudatusettepanek 698
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Asjaomased liikmesriigid võivad 
otsustada, et lõiget 1 ei kohaldata 
äärpoolseimate piirkondade ja väiksemate 
Egeuse mere saarte suhtes.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 699
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Bulgaaria ja Rumeenia puhul 
arvutatakse lõikes 1 osutatud taotletav või 
makstav summa aastateks 2014 ja 2015 V 
lisa punktis A asjaomaseks aastaks 
sätestatud summa põhjal.

välja jäetud

Or. bg

Muudatusettepanek 700
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Toetuse järkjärguline vähendamine ja 
piiramine
1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:
– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
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vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;
– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;
– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;
– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.
2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, 
sealhulgas tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.
3. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid käesoleva artikli mõju 
vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus esitatud säte takistab konkurentsivõime kasvu, sest see stimuleerib 
põllumajandusstruktuuride lahkulöömist ja annab märku, et struktuuriline laienemine ei ole 
soovitav. See tabaks ka erinevaid heategevusorganisatsioone, sest see ei ole suunatud 
suurimatele toetusesaajatele või kõige kasutoovamatele põllumajandusettevõtetele. Pealegi 
suurendaks see halduskoormust ja osutuks küsitavaks ka seoses toetusesaajate võrdse 
kohtlemise põhimõttega.

Muudatusettepanek 701
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Toetuse järkjärguline vähendamine ja 
piiramine
1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:
20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;
40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;
70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;
100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.
2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, 
sealhulgas tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.
3. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid käesoleva artikli mõju 
vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

Or. de

Selgitus

Lükatakse tagasi otsetoetuste vähendamine ja piiramine koos iga põllumajandusettevõtte 
aruandlusega palgakulude ja palgaga mitteseotud kulude kohta, sest see oleks diskrimineeriv 
ja suurendaks halduskoormust. Palgakulude lugemis üheks teguriks on samuti vastuolus 
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põllumajandustoetuste aluseks oleva põhjendusega, milleks on avalike hüvede pakkumine. 
Palgad ei ole avalik hüve.

Muudatusettepanek 702
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre, Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Toetuse järkjärguline vähendamine ja 
piiramine
1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:
– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;
– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;
– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;
– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.
2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, 
sealhulgas tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.
3. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid käesoleva artikli mõju 
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vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

Or. en

Muudatusettepanek 703
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Toetuse järkjärguline vähendamine ja 
piiramine
1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:
20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;
40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 200 000 eurot;
70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 200 000 eurot;
100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.
2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, 
sealhulgas tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.
3. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates komisjoni määruse eelnõu 
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avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid käesoleva artikli mõju 
vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

Or. it

Muudatusettepanek 704
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Toetuse järkjärguline vähendamine ja 
piiramine
1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:
– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;
– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;
– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;
– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.
2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, 
sealhulgas tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.
3. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
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põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid käesoleva artikli mõju 
vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

Or. en

Muudatusettepanek 705
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Toetuse järkjärguline vähendamine ja 
piiramine
1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:
– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;
– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;
– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;
– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.
2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, 
sealhulgas tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
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toetusi.
3. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid käesoleva artikli mõju 
vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

Or. en

Muudatusettepanek 706
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
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Toetuse järkjärguline vähendamine ja 
piiramine
1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:
– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;
– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;
– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;
– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.
2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, 
sealhulgas tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
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põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.
3. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid käesoleva artikli mõju 
vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

Or. en

Muudatusettepanek 707
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Toetuse järkjärguline vähendamine ja 
piiramine
1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:
– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;
– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;
– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;
– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.
2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, 
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sealhulgas tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.
3. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid käesoleva artikli mõju 
vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

Or. en

Muudatusettepanek 708
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse järkjärguline vähendamine ja 
piiramine

Toetuste vähenev ümbersuunamine

Or. en

Muudatusettepanek 709
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse järkjärguline vähendamine ja 
piiramine

Toetuse vabatahtlik järkjärguline 
vähendamine ja piiramine

Or. en
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Selgitus

Toetuse piiramine peaks olema liikmesriikide otsustada.

Muudatusettepanek 710
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse järkjärguline vähendamine ja 
piiramine

Toetuste järkjärguline vähendamine

Or. en

Muudatusettepanek 711
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:

välja jäetud

– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;
– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;
– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;
– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

Or. en
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Muudatusettepanek 712
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:

välja jäetud

– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;
– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;
– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;
– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

Or. en

Selgitus

Toetuste piiramise ettepanek takistab põllumajandussektori konkurentsivõimelist struktuurilist 
arengut ja toob kaasa asjatult suure halduskoormuse.

Muudatusettepanek 713
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:

välja jäetud

20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;
40 % osamakse puhul, mis jääb 
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vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;
70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;
100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

Or. ro

Muudatusettepanek 714
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1. Liikmesriigid võivad kehtestada 
toetusmaksete järkjärgulise vähendamise 
suurematele põllumajandusettevõtetele

Or. en

Muudatusettepanek 715
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:

1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse 4 protsendipunkti võrra üle
300 000 euro suurustelt summadelt.

Or. en

Selgitus

Kehtiv toetuste väheneva ümbersuunamise süsteem on töötanud hästi ja seda tuleks jätkata.
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Muudatusettepanek 716
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:

1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse 4 protsendipunkti võrra üle 
300 000 euro suurustelt summadelt.

Or. en

Muudatusettepanek 717
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Vicky Ford, Robert Sturdy, Anthea 
McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:

1. Liikmesriigid võivad valida järgmisi 
mooduseid käesoleva määruse alusel 
asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavate 
otsetoetuste summa vähendamiseks:

Or. en

Muudatusettepanek 718
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 

1. Juhul kui liikmesriik kasutab lõikes 1 
kirjeldatud võimalust, vähendatakse 
käesoleva määruse alusel asjaomasel 
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vähendatakse järgmiselt: kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat järgmiselt:

Or. en

Muudatusettepanek 719
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:

1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat, 
sealhulgas toetused kliimat ja keskkonda 
säästvate põllumajandustavade eest 
vastavalt artiklile 29, vähendatakse 
järgmiselt:

Or. fr

Selgitus

Kuna toetused kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade eest on seotud 
tootmisega, õigustab nende hõlmamist järkjärgulise vähendamise ja piiramise meetmega soov 
muuta toetuse jagamine tasakaalustatumaks.

Muudatusettepanek 720
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt:

1. Käesoleva määruse alusel asjaomasel 
kalendriaastal põllumajandustootjale 
makstavate otsetoetuste summat 
vähendatakse järgmiselt ning vähendamist 
kohaldatakse kõigile esimese samba 
raames antud toetustele:
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Or. fr

Muudatusettepanek 721
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 722
George Lyon, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 723
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 724
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;

– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 20 000 kuni 50 000 eurot;

Or. pt

Muudatusettepanek 725
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;

– 10 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 25 000 kuni 50 000 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 726
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 % osamakse puhul, mis jääb vahemikku 
150 000 kuni 200 000 eurot;

– 10 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 25 000 kuni 50 000 eurot;

Or. fr

Muudatusettepanek 727
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides



AM\907853ET.doc 61/164 PE492.792v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 % osamakse puhul, mis jääb vahemikku 
150 000 kuni 200 000 eurot;

20 % osamakse puhul, mis jääb vahemikku 
50 000 kuni 75 000 eurot;

Or. fr

Muudatusettepanek 728
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;

– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 50 000 kuni 75 000 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;

– 50 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 50 000 kuni 75 000 eurot;

Or. pt

Muudatusettepanek 730
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 % osamakse puhul, mis jääb vahemikku 
150 000 kuni 200 000 eurot;

20 % osamakse puhul, mis jääb vahemikku 
100 000 kuni 130 000 eurot;

Or. fr

Muudatusettepanek 731
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;

– 5 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 732
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;

– 30 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 733
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 150 000 kuni 200 000 eurot;

– 20 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 300 000 kuni 400 000 eurot;

Or. bg

Muudatusettepanek 734
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 100 
000 eurot.

Or. en

Selgitus

Aastal 2010 sai ainult 0,41 % toetusesaajatest aastas otsetoetustena üle 100 000 euro, mis 
moodustas 16,22 % kogu otsetoetuste eelarvereast. Ainult 0,11 % toetusesaajatest sai aastas 
otsetoetustena üle 200 000 euro, mis moodustas 8,4 % kogu otsetoetuste eelarvereast.

Muudatusettepanek 735
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

100 % osamakse puhul, mis ületab 300 000 
eurot.

100 % osamakse puhul, mis ületab 100 000 
eurot.

Or. fr
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Muudatusettepanek 736
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

– pärast nimetatud vähendamiste 
kohaldamist saadava summa ülempiiriks 
on 100 000 eurot.

Or. pt

Muudatusettepanek 737
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 738
George Lyon, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 739
Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 740
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;

– 30 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 75 000 kuni 100 000 eurot;

Or. fr

Muudatusettepanek 741
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;

– 30 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 75 000 kuni 100 000 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 742
João Ferreira, Inês Cristina Zuber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;

– 80 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 75 000 kuni 100 000 eurot;

Or. pt

Muudatusettepanek 743
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;

– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 130 000 kuni 160 000 eurot;

Or. fr

Muudatusettepanek 744
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;

– 10 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 745
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;

– 60 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 746
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 200 000 kuni 250 000 eurot;

– 40 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 400 000 kuni 500 000 eurot;

Or. bg

Muudatusettepanek 747
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 748
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 749
George Lyon, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 750
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 751
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;

– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 160 000 kuni 200 000 eurot;

Or. fr

Muudatusettepanek 752
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;

– 15 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 753
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;

– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 500 000 kuni 600 000 eurot;

Or. bg

Muudatusettepanek 754
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;

– 80 % osamakse puhul, mis ületab
250 000 eurot;

Or. lv

Muudatusettepanek 755
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 70 % osamakse puhul, mis jääb 
vahemikku 250 000 kuni 300 000 eurot;

– 20 % osamakse puhul, mis ületab
300 000 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 756
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 757
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Tehniline parandus, et seada pärast vähenduste kohaldamist iga osamakse puhul ülempiiriks 
300 000 eurot.

Muudatusettepanek 758
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

100 % osamakse puhul, mis ületab 200 000 
eurot.

Or. fr

Muudatusettepanek 759
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
250 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 760
George Lyon, Phil Bennion
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

– 4 % osamakse puhul, mis ületab 300 000 
eurot.

Or. en

Selgitus

Toetuse piiramine selles vahemikus ei tohiks olla suurem või muul moel erinev praegu 
kohaldatavast kahanemistasemest. Vastasel juhul kannataksid need põllumajandustootjad, 
kes on valinud tõhusad ärimudelid ja kes konkurentsivõime säilitamiseks on sagedasti 
investeerinud suuri summasid selleks, et ratsionaliseerida, laiendada või kohandada oma 
majapidamist, võttes arvesse struktuurimuutust ja turutingimusi. 

Muudatusettepanek 761
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

– 20 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 762
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

– 20 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

Or. en
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Muudatusettepanek 763
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

– 20 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 764
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
500 000 eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 765
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
300 000 eurot.

– 100 % osamakse puhul, mis ületab 
600 000 eurot.

Or. bg
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Muudatusettepanek 766
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pärast nimetatud vähendamiste 
kohaldamist saadava summa ülempiiriks 
on 300 000 eurot.

Or. es

Muudatusettepanek 767
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata ühistute ja 
muude juriidiliste isikute suhtes, kelle 
liikmed majandavad koos 
põllumajandusettevõtet või kes koondavad 
mitut põllumajandustootjat, kes saavad 
otsetoetusi ning kes saavad ja suunavad 
toetusi enne nende täielikku jagamist oma 
liikmetele, kelle suhtes üksikisikutena 
kohaldatakse lõiget 1.

Or. de

Selgitus

Toetuste piiramise rakendamisel tuleks tagada, et vähendamised ei mõjutaks selliseid 
organisatsioone nagu ühistud, pidades eelkõige silmas põllumajandustootmist, 
põllumajandustootjate rühmad (GAEC) ja põllumajandusseadmete ühiskasutamise ühistud 
(CUMA). Ühistud omandavad suurema tähtsuse põllumajanduse konkurentsivõime edasise 
parandamise taustal. Neid ei tohi diskrimineerida.

Muudatusettepanek 768
Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata ühistute ja 
muude juriidiliste isikute suhtes, kelle 
liikmed majandavad koos 
põllumajandusettevõtet või kes koondavad 
mitut põllumajandustootjat, kes saavad 
otsetoetusi ning kes saavad ja suunavad 
toetusi enne nende täielikku jagamist oma 
liikmetele, kelle suhtes üksikisikutena 
kohaldatakse lõiget 1.

Or. de

Selgitus

Ühistud omandavad suurema tähtsuse.

Muudatusettepanek 769
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata ühistute või 
muude juriidiliste isikute, sealhulgas 
selliste mittetulundusühingute suhtes, 
kelle põhikirjaline eesmärk on aktiivselt 
kaitsta ja hallata maad ja/või ajaloolist 
keskkonda selle säilitamiseks ja avalikes 
huvides, kes koondavad mitut otsetoetuste 
saajat või põllumajandusettevõtet ning kes 
saavad ja suunavad toetusi enne nende 
täielikku jagamist oma liikmetele või 
põllumajandusettevõtetele, kelle suhtes 
üksikisikuna kohaldatakse lõiget 1 või 
kelle suhtes seda kohaldataks juhul, kui 
liikmesriik otsustab käesoleva määruse 
kohaldamisel tunnustada ettevõtete 
rühma eraldiseisvate ettevõtetena.
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Or. en

Selgitus

Ülempiiri kohaldamisel tuleb vältida olukorda, kus ühistute jms tootjarühmade ning teatavat 
liiki suurte mittetulundusühingute suhtes kohaldatakse vähendamisi, mis peaksid mõjutama 
ainult nende liikmeid üksikisikuna või eraldiseisvaid põllumajandusettevõtteid.

Muudatusettepanek 770
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõiget 1 ei kohaldata ühistute või 
muude juriidiliste isikute suhtes, kes 
koondavad mitut otsetoetuste saajat ning 
kes saavad ja suunavad toetusi enne 
nende täielikku jagamist oma liikmetele, 
kelle suhtes üksikisikuna kohaldatakse 
lõiget 1.

Or. es

Selgitus

Nii välditakse ühistute ja tootjarühmade sidumist piirangutega, mis puudutavad nende 
liikmeid üksikisikuna.

Muudatusettepanek 771
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Olenemata lõikest 1, tagavad 
liikmesriigid, et otsetoetuste vähendamise 
tulemusena ei eelistataks tõhusamaid 
põllumajandusettevõtteid 
vähemtõhusatele, ning nad peaksid 
käesolevas artiklis sätestatud vähenduste 
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suurust vastavalt piirama.

Or. en

Muudatusettepanek 772
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, 
sealhulgas tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 773
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, 
sealhulgas tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 

välja jäetud
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toetusi.

Or. ro

Muudatusettepanek 774
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, tuginedes 
riigi keskmisele palgale vastavas sektoris,
sealhulgas maksud ja/või ettevõtte 
tööhõive, sealhulgas tööhõivega seotud 
maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi. Toetuse järkjärgulist vähendamist 
võib samuti kompenseerida arenenud 
säästvaid põllumajandussüsteeme 
kasutavatele põllumajanduslikele 
majapidamistele või 
põllumajandustootjatele, nagu on 
määratletud artiklis 4.

Or. en

Muudatusettepanek 775
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Michel Dantin, Agnès Le Brun, 
Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed ning teatava 
põllumajandusliku tegevuse puhul 
töövõtjate kasutamisega kaasnenud 
kulud, põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 776
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
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, 
sealhulgas tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed,
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse tööjõu maksumus (palgad,
töötasud ja maksekviitungid), mis 
arvutatakse kindlamääralisel alusel iga 
kasutatud tööjõuühiku kohta, võttes 
samuti arvesse pereliikmete tööd, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi

Or. it
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Muudatusettepanek 777
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, 
sealhulgas tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse 50 % eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palkadest, 
sealhulgas tööhõivega seotud maksudest ja 
sotsiaalkindlustusmaksetest, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 778
George Lyon, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, 
sealhulgas tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamisel ei 
võeta arvesse käesoleva määruse III jaotise 
2. peatüki kohaselt antavaid toetusi.

Or. en
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Selgitus

Tööjõudu palganud põllumajandustootjaid ei tohiks kohelda teisiti kui neid, kes on valinud 
muu ärimudeli, nagu partnerlus ja/või töövõtjate kasutamine teatava põllumajandusliku 
tegevuse puhul.

Muudatusettepanek 779
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad ja 
hüvitised, sealhulgas tööhõivega seotud 
maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed, 
pereliikmetest töötajate kasutamine ja 
teenuste ost, põllumajandustootjale 
esialgselt makstavate otsetoetuste 
kogusummadest, ilma et võetaks arvesse 
käesoleva määruse III jaotise 2. peatüki 
kohaselt antavaid toetusi.

Or. de

Muudatusettepanek 780
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
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makstavate otsetoetuste kogusummadest,
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

makstavate otsetoetuste kogusummadest.

Or. pt

Muudatusettepanek 781
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

2. Kui liikmesriik otsustab kasutada lõikes
1 sätestatud võimalust, lahutatakse lõikes 
2 osutatud summa arvutamiseks eelneval 
aastal põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, sealhulgas 
tööjõuga seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 782
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, ning 
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põllumajandustootjale esialgselt 
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

põllumajandusühistu puhul liikmete vahel 
jaotatud kasum põllumajandustootjale 
esialgselt makstavate otsetoetuste 
kogusummadest, ilma et võetaks arvesse 
käesoleva määruse III jaotise 2. peatüki 
kohaselt antavaid toetusi.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku kohaselt võiks tööhõive puhul arvesse võtta aktiivseid üksikuid 
põllumajandustootjaid, kes kuuluvad põllumajandusühistusse, kes esitab kõigi oma liikmete 
nimel ühise rahastamistaotluse.

Muudatusettepanek 783
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, 
põllumajandustootjale esialgselt
makstavate otsetoetuste kogusummadest, 
ilma et võetaks arvesse käesoleva määruse 
III jaotise 2. peatüki kohaselt antavaid 
toetusi.

2. Lõikes 1 osutatud summa arvutamiseks 
lahutatakse eelneval aastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud palgad, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, ning 
põllumajandusühistu puhul liikmete vahel 
jaotatud kasum põllumajandustootjale 
esialgselt makstavate otsetoetuste 
kogusummadest, ilma et võetaks arvesse 
käesoleva määruse III jaotise 2. peatüki 
kohaselt antavaid toetusi.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku kohaselt võiks lisada klausli, mis võimaldab tööhõive puhul arvesse 
võtta aktiivseid üksikuid põllumajandustootjaid, kes kuuluvad põllumajandusühistusse, kes 
esitab kõigi oma liikmete nimel ühise rahastamistaotluse.
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Muudatusettepanek 784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid käesoleva artikli mõju 
vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 785
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid käesoleva artikli mõju 
vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Ettepanek lõige 3 välja jätta on tehtud eesmärgiga muuta piiramismehhanismi kasutamist 
lihtsamaks ja hõlpsamaks, kuna vabastusklausel on juba lisatud horisontaalse määruse 
ettepaneku artiklisse 62.
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Muudatusettepanek 786
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid käesoleva artikli mõju 
vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna kõrvalehoidumise klauslit käsitleva sätte järgimine võib tekitada raskusi (ning võttes 
arvesse, et sageli on põllumajandustootjate tahtlikku tegevust lihtsalt võimatu kontrollida), 
nõuame selle sätte väljajätmist.

Muudatusettepanek 787
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid käesoleva artikli mõju 
vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

välja jäetud

Or. ro



PE492.792v01-00 86/164 AM\907853ET.doc

ET

Muudatusettepanek 788
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid käesoleva artikli mõju 
vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

3. Kui liikmesriik otsustab kasutada lõikes 
1 esitatud võimalust, tagab see liikmesriik, 
et toetust ei anta põllumajandustootjatele, 
kelle puhul on alates komisjoni määruse 
eelnõu avaldamise kuupäevast tehtud 
kindlaks, et nad tekitasid käesoleva artikli 
mõju vältimiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

Or. en

Muudatusettepanek 789
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igasugune maksete järkjärgulise 
vähendamise tõttu maha arvatud summa 
peaks jääma sellesse liikmesriiki ja 
piirkonda, kust see on pärit, ning seda 
võib kasutada määruses (EL) nr {...} 
[maaelu arengu määrus] ettenähtud 
tegevuste rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 790
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igasugune maksete järkjärgulise 
vähendamise tõttu maha arvatud summa 
peaks jääma sellesse liikmesriiki ja 
piirkonda, kust see on pärit, ning seda 
võib kasutada määruses (EL) nr {...} 
[maaelu arengu määrus] ettenähtud 
tegevuste rahastamiseks.

Or. en

Selgitus

Selgust on vaja tuua olukorda, kus kaks erinevat põllumajandustootjat võivad kasutada sama 
maatükki otsetoetuskavade ja nt maaelu arengu kavade alusel taotluste esitamiseks.

Muudatusettepanek 791
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevas artiklis osutatud toetuse 
piiramisest tekkivad hinnangulised 
summad, mis kajastavad II lisas 
sätestatud riiklike ülemmäärade, millele 
lisatakse artikli 44 kohaselt saadaolev 
summa, ja III lisas sätestatud 
netoülemmäärade vahelist erinevust, 
tehakse igale liikmesriigile igal aastal 
kättesaadavaks liidu toetusena. 
Liikmesriik võib otsustada eraldada selle 
toetusena EAFRDst rahastatavate maaelu 
arengu programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses 
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus], või 
kasutada seda esimese samba raames 
otsetoetustena või tootmiskohustusega 
seotud toetuse maksmiseks raskustes 
olevatele sektoritele vastavalt käesolevale 
määrusele. 
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Or. es

Selgitus

Käesolev lõige on komisjoni ettepaneku artikli 7 lõike 2 muudetud versioon.

Muudatusettepanek 792
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevas artiklis osutatud toetuse 
piiramisest tekkivad hinnangulised 
summad, mis kajastavad II lisas 
sätestatud riiklike ülemmäärade, millele 
lisatakse artikli 44 kohaselt saadaolev 
summa, ja III lisas sätestatud 
netoülemmäärade vahelist erinevust, 
tehakse igale liikmesriigile igal aastal 
kättesaadavaks liidu toetusena. 
Liikmesriik võib otsustada eraldada selle 
toetusena EAFRDst rahastatavate maaelu 
arengu programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses 
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus], või 
kasutada seda esimese samba raames 
otsetoetustena vastavalt käesolevale 
määrusele. 

Or. es

Selgitus

Lisatud on uus lõige 3 a, mis sisaldab algselt artikli 7 lõikesse 2 kavandatud sätteid ning mida 
põhjendab nimetatud artiklisse tehtud muudatus. Toetuse piiramisest saadud vahendite 
kasutamist käsitlevat osa on muudetud, kuna arvatakse, et liikmesriigid peaksid saama 
otsustada, kuidas seda summat kasutada.

Muudatusettepanek 793
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, 
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Agnès Le 
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Brun, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõik käesoleva artikli rakendamisel 
maha arvatud summad jäävad sellesse 
liikmesriiki või piirkonda, kus need maha 
arvati, ning neid võib liikmesriigi või 
piirkonna vabal valikul kasutada riikliku 
reservi või maaelu arengu programmitöö 
jaoks.
Kui liikmesriik või piirkond otsustab 
eraldada toetuse piiramisest tulenevad 
vahendid maaelu arengu programmitööle, 
kohaldatakse kaasrahastamise eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 794
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad lõike 1 
kohaldamise tulemusena maha arvatud 
summad eraldada III jaotise 4. peatüki 
kohaselt noortele põllumajandustootjatele 
antavaks toetuseks või IV jaotise kohaseks 
tootmiskohustusega seotud toetuseks või 
otsustada eraldada need summad 
toetusena EAFRDst rahastatavate maaelu 
arengu programmide raames võetavatele 
põllumajanduse keskkonnameetmetele.

Or. es

Selgitus

Lisatud on uus lõik, mis sisaldab algselt artikli 7 lõikesse 2 kavandatud sätteid ning mida 
põhjendab nimetatud artiklisse tehtud muudatus. Toetuse piiramisest saadud vahendite 
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kasutamist käsitlevat osa on muudetud, kuna arvatakse, et liikmesriigid peaksid saama 
otsustada, kuidas seda summat kasutada.

Muudatusettepanek 795
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pärast käesoleva artikli kohaldamist 
kasutamata rahalised vahendid peaksid 
jääma kõnealusesse liikmesriiki esimese 
samba alla ning neid peaks saama 
kasutada – kui muid rahastamisvõimalusi 
ei ole – tööhõive kindlustamise eesmärgil 
selliste sektorite toetamiseks, mis vastavad 
tootmisega seotud toetuse saamise 
tingimustele.

Or. bg

Muudatusettepanek 796
Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõik järkjärgulisest alandamisest või 
piiramisest tulenevad vahendid jäävad 
piirkonda või liikmesriiki, kust need 
saadud on, ja neid kasutatakse teise 
samba meetmete jaoks.

Or. de

Muudatusettepanek 797
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid või põllumajandusalase 
pädevusega institutsioonilised piirkonnad 
teevad käesolevas artiklis osutatud toetuse 
piiramisest tekkivad hinnangulised 
summad kättesaadavaks liidu toetusena 
EAFRDst rahastatavale maaelu arengule. 
Kõnealust abi rakendatakse liikmesriigis 
või piirkonnas, kust vahendid pärit on, 
kooskõlas määrusega (EL) nr [...] [FDR]. 
Toetuse piiramine kajastab II lisas 
sätestatud riiklike ülemmäärade, millele 
lisatakse artikli 44 kohaselt saadaolev 
summa, ja III lisas sätestatud 
netoülemmäärade vahelist erinevust.

Or. es

Muudatusettepanek 798
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Igasugune maksete järkjärgulise 
vähendamise tõttu maha arvatud summa 
peaks jääma sellesse liikmesriiki ja 
piirkonda, kust see on pärit, ning seda 
võib kasutada määruses (EL) nr {...} 
[maaelu arengu määrus] ettenähtud 
tegevuste rahastamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 799
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui põllumajandustootja on 
seaduslikult registreeritud 
mittetulundusühing või samalaadne 
heategevusorganisatsioon või 
keskvalitsuse või piirkondliku 
omavalitsuse poolt volitatud ning tema 
peamine õiguslik põhikirjaline eesmärk 
on aktiivselt kaitsta ja hallata maad ja/või 
ajaloolist keskkonda selle säilitamiseks ja 
avalikes huvides, on talle makstavate 
otsetoetuste summa lõikes 1 kehtestatud 
nõuetest vabastatud.

Or. en

Selgitus

Teatavat liiki suured maaomandiga mittetulundusühingud haldavad mitmeid 
põllumajandusettevõtteid, et tagada põllumajanduses säästvama ja keskkonnasõbralikuma 
tegevusviisi. See lihtsustaks liiga koormavaid haldusnõudeid, mis kehtivad nii toetusesaaja 
kui riiklike makseasutuste suhtes, ning tooks samuti kasu ELile, kui pidada silmas kulude 
vähendamist kehtivate ELi keskkonnaeesmärkide rakendamisel.

Muudatusettepanek 800
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui määruse (EL) nr [...][ühine 
turukorraldus] artikli 106 kohaselt 
tunnustatud tootjaorganisatsioon taotleb 
ja saab otsetoetusi oma liikmete nimel ja 
nende eest, võetakse toetuse vähendamist 
ja ülemmäära kohaldavas arvutuses 
arvesse asjaomase tootjaorganisatsiooni 
tootjaliikmete arvu.

Or. fr
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Muudatusettepanek 801
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pärast käesoleva artikli kohaldamist 
kasutamata rahalised vahendid peaksid 
jääma vastavasse liikmesriiki esimese 
samba all ning neid peaks saama 
kasutada intensiivsektorite ja 
loomakasvatuse toetamiseks 
tootmiskohustusega seotud toetuste abil, 
millega täiendatakse uutele 
liikmesriikidele kavandatavaid 
künnissummasid otsetoetuste riiklikest 
ülemmääradest.

Or. bg

Muudatusettepanek 802
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva artikli lõike 1 sätteid ei 
kohaldata juhul, kui toetuse saaja on 
ühistu või tootjaorganisatsioon.

Or. pt

Muudatusettepanek 803
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuskõlblike hektarite arvule vastava 
pindala kohta, mille puhul on 
põllumajandustootja III jaotise 1. peatüki 
kohaselt esitanud põhitoetuse taotluse, 
võib esitada taotluse mis tahes muu 
otsetoetuse või käesoleva määrusega 
hõlmamata mis tahes muu toetuse 
saamiseks, kui käesolevas määruses ei ole 
sõnaselgelt sätestatud teisiti.

Kui vastavad abikõlblikkuse kriteeriumid 
on täidetud, on põllumajandustootjal 
lubatud saada käesoleva määruse 
kohaseid otsetoetusi ka siis, kui mõni muu 
taotleja saab käesoleva määrusega 
hõlmamata mis tahes muud toetust samade 
toetuskõlblike hektarite eest.

Or. en

Selgitus

Selgust tuleb tuua olukorda, kus kaks erinevat põllumajandustootjat võivad kasutada sama 
maatükki otsetoetuskavade ja nt maaelu arengu kavade alusel taotluste esitamiseks.

Muudatusettepanek 804
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuskõlblike hektarite arvule vastava 
pindala kohta, mille puhul on 
põllumajandustootja III jaotise 1. peatüki 
kohaselt esitanud põhitoetuse taotluse, võib 
esitada taotluse mis tahes muu otsetoetuse 
või käesoleva määrusega hõlmamata mis 
tahes muu toetuse saamiseks, kui 
käesolevas määruses ei ole sõnaselgelt 
sätestatud teisiti.

Toetuskõlblike hektarite arvule vastava 
pindala kohta, mille puhul on 
põllumajandustootja III jaotise 1. peatüki 
kohaselt esitanud põhitoetuse taotluse, võib 
esitada taotluse mis tahes muu otsetoetuse 
või käesoleva määrusega hõlmamata mis 
tahes muu toetuse saamiseks, kui 
käesolevas määruses ei ole sõnaselgelt 
sätestatud teisiti. Kui vastavad 
abikõlblikkuse kriteeriumid on täidetud, 
on põllumajandustootjal lubatud saada 
käesoleva määruse kohaseid otsetoetusi 
ka siis, kui mõni muu taotleja saab 
käesoleva määrusega hõlmamata mis 
tahes muud toetust samade toetuskõlblike 
hektarite eest.

Or. en
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Selgitus

Täpsustada tuleks, et põllumajandustootjal on lubatud saada esimese samba alla kuuluvaid 
otsetoetusi ka siis, kui mõni muu taotleja saab toetust teise samba alla kuuluvate kavade 
raames (nt põllumajanduse keskkonnatoetuskava või toetus looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladele) sama maa-ala eest.

Muudatusettepanek 805
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vastavad abikõlblikkuse kriteeriumid 
on täidetud, on põllumajandustootjal 
lubatud saada käesoleva määruse 
kohaseid otsetoetusi ka siis, kui mõni muu 
taotleja saab käesoleva määrusega 
hõlmamata mis tahes muud toetust 
samade toetuskõlblike hektarite eest.

Or. en

Selgitus

Selgust on vaja tuua olukorda, kus kaks erinevat põllumajandustootjat võivad kasutada sama 
maatükki otsetoetuskavade ja nt maaelu arengu kavade alusel taotluste esitamiseks.

Muudatusettepanek 806
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vastavad abikõlblikkuse kriteeriumid 
on täidetud, on põllumajandustootjal 
lubatud saada käesoleva määruse 
kohaseid otsetoetusi ka siis, kui mõni muu 
taotleja saab käesoleva määrusega 
hõlmamata mis tahes muud toetust 
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samade toetuskõlblike hektarite eest.

Or. en

Selgitus

Toob selgust olukorda, kus kaks erinevat põllumajandustootjat võivad kasutada sama 
maatükki otsetoetuskavade ja näiteks maaelu arengu kavade alusel taotluste esitamiseks.

Muudatusettepanek 807
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui vastavad abikõlblikkuse kriteeriumid 
on täidetud, on põllumajandustootjal 
lubatud saada käesoleva määruse 
kohaseid otsetoetusi ka siis, kui mõni muu 
taotleja saab käesoleva määrusega 
hõlmamata mis tahes muud toetust 
samade toetuskõlblike hektarite eest.

Or. en

Muudatusettepanek 808
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, mis on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus], 
lisatoetust kuni 10 % oma iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, mis on sätestatud 
käesoleva määruse II lisas 

välja jäetud
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kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat 
kasutada enam otsetoetuste andmiseks.
Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.
Teise lõigu kohaselt teatatav 
protsendimäär jääb esimeses lõigus 
osutatud aastate jooksul samaks.

Or. en

Selgitus

Sammastevaheline paindlikkus moonutab liikmesriikidevahelist konkurentsi.

Muudatusettepanek 809
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, mis on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus], 
lisatoetust kuni 10 % oma iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, mis on sätestatud 
käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat 
kasutada enam otsetoetuste andmiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 810
Ulrike Rodust
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 20 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks. EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavate meetmete 
jaoks, mis on täpsustatud määruses (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus], 
lisatoetusena ülekantud vahendeid ei 
kaasrahastata.

Or. en

Muudatusettepanek 811
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2012–2019, ilma 
riigipoolse kaasrahastamiseta. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 812
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks. Ülekantud 
vahendeid rahastatakse 100 % ulatuses 
ÜPP eelarvest, et anda maapiirkondades 
ja põllumajanduslikus tegevuses, eelkõige 
keskkonnasõbralikus põllumajanduses, 
esinevale langusele vastupidise suuna 
kooskõlas maaelu arengu prioriteetidega 
4 ja 5, mis on sätestatud määruse (EL) nr 
[...] [maaelu arengu määrus] artiklis 5.

Or. pt

Muudatusettepanek 813
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
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täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 20 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

Or. en

Selgitus

Teise samba all kasutatakse ÜPP vahendeid palju tõhusamalt ja tulemuslikumalt, kuna see 
tagab, et vahenditest on kasu ühiskonnale laiemalt ning arvesse võetakse maakogukondade 
sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnaalaseid probleeme. Liikmesriikidel peaks seetõttu 
olema võimalus selle kulutusi suurendada.

Muudatusettepanek 814
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 20 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 815
Wojciech Michał Olejniczak
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks. 

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 20 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

Or. pl

Muudatusettepanek 816
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat 
kasutada enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate põllumajandustootjatele 
või põllumajandustootjate rühmadele 
mõeldud meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2020. 
Liikmesriigid võivad nimetatud 
ajavahemikul protsendimäära järkjärgult 
suurendada.

Or. fr
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Muudatusettepanek 817
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate põllumajandustootjatele 
või põllumajandustootjate rühmadele 
suunatud meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2020. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks ning seda 
kaasrahastatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 818
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Elisabeth Jeggle, Marian-Jean Marinescu, Esther 
de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks ning seda 
kaasrahastatakse.
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Or. en

Muudatusettepanek 819
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019, ning 
liikmesriigid kaasrahastavad seda 
vastavalt igas liikmesriigis maaelu arengu 
programmi suhtes kohaldatavale määrale. 
Selle tulemusel ei saa vastavat summat 
kasutada enam otsetoetuste andmiseks.

Or. en

Selgitus

Kaasrahastamisnõude puudumisel on oht, et liikmesriigid võivad kasutada esimese samba 
vahendeid oma kaasrahastamisnõuete vähendamiseks ning parandada seeläbi riigikassa 
olukorda ÜPP arvelt.

Muudatusettepanek 820
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
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täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 20 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. 
Kättesaadavaks tehtud rahalisi vahendeid 
kaasrahastatakse 100 % ulatuses ning 
ümberjaotamise tulemusel ei saa vastavat 
summat kasutada enam otsetoetuste 
andmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 821
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.
Liikmesriigid, kes kasutavad kõnealust 
lisatoetust maaelu arengu programmide 
jaoks, on kohustatud kaasrahastama kõiki 
tekkinud vahendeid määruses (EL) nr [...] 
[maaelu arengu määrus] sätestatud 
määra ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 822
Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.
Liikmesriigid, kes kasutavad kõnealust 
lisatoetust maaelu arengu programmide 
jaoks, on kohustatud kaasrahastama kõiki 
tekkinud vahendeid määruses (EL) nr [...] 
[maaelu arengu määrus] sätestatud 
määra ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 823
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019, ning 
liikmesriigid kaasrahastavad seda 
vastavalt igas liikmesriigis maaelu arengu 
programmi suhtes kohaldatavale määrale. 
Selle tulemusel ei saa vastavat summat 
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kasutada enam otsetoetuste andmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 824
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada 
EAFRDst rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames kliimamuutuse 
leevendamiseks võetavate meetmete jaoks, 
mis on täpsustatud määruses (EL) nr […] 
[maaelu arengu määrus], lisatoetust kuni 
20 % oma iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, mis on sätestatud käesoleva 
määruse II lisas kalendriaastateks 2014–
2019, kui nad ei ole täitnud oma 
kliimamuutuse ja taastuvenergiaga seotud 
kohustusi. Selle tulemusel ei saa vastavat 
summat kasutada enam otsetoetuste 
andmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 825
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
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sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. 
Liikmesriigid võivad otsustada jagada 
selle summa piirkondlike ülemmäärade 
vahel. Selle tulemusel ei saa vastavat 
summat kasutada enam otsetoetuste 
andmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 826
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid või piirkonnad otsustada 
kasutada EAFRDst rahastatavate maaelu 
arengu programmide raames võetavate 
meetmete jaoks, mis on täpsustatud 
määruses (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus], lisatoetust kuni 10 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 827
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 

1. Enne 1. augustit 2013 ja samaks
kuupäevaks igal järgneval aastal võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
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raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas igaks 
kalendriaastaks ajavahemikul 2014–2019. 
Selle tulemusel ei saa vastavat summat 
kasutada enam otsetoetuste andmiseks.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel on vaja suuremat ajalist paindlikkust, et otsustada, kas kasutada paindlikku 
võimalust liigutada vahendeid otsetoetuste jaoks ettenähtud riiklike assigneeringute alt oma 
maaelu arengu programmi alla. Kui liikmesriikidel lubatakse teha otsus iga-aastaselt, 
võimaldab see neil arvestada antud hetke vajadusi ja maaelu arengu prioriteete ning vältida 
rahastamisperioodi alguses tehtud otsuseid, millega üle- või alahinnatakse tulevasi vajadusi.

Muudatusettepanek 828
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes otsustavad mitte 
rakendada või rakendada ainult osaliselt 
toetust käesoleva määruse III jaotise 
3. peatükis osutatud looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega aladele, võivad 
suurendada protsendimäära iga-aastasest 
ülemmäärast, millele on viidatud esimeses 
lõigus, maksimaalselt viie protsendipunkti 
võrra.

Or. es

Muudatusettepanek 829
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne 1. augustit 2013 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada maaelu arengu jaoks 
täiendava otsetoetusena käesoleva 
määruse kohaselt kuni 10 % oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada EAFRDst rahastatavate maaelu 
arengu programmide raames võetavate 
meetmete jaoks, mis on täpsustatud 
määruses (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus].

Or. it

Muudatusettepanek 830
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes otsustavad mitte 
rakendada või rakendada ainult osaliselt 
toetust käesoleva määruse III jaotise 
3. peatükis osutatud looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega aladele, võivad 
täiendavalt suurendada protsendimäära 
iga-aastasest ülemmäärast, millele on 
viidatud esimeses lõigus, maksimaalselt 5 
protsendipunkti võrra.

Or. pl

Muudatusettepanek 831
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaldamisel EAFRDle 
ülekantud vahendeid kaasrahastatakse 
kooskõlas üldiste kaasrahastamise 
määradega vastavalt määrusele (EL) nr 
[...] [maaelu arengu määrus].

Or. en

Selgitus

Kõikidele esimese samba alt teise samba alla paindlikkuse raames ülekantud rahalistele 
vahenditele tuleks lisada kaasrahastamisnõuded, nagu seda on tehtud EAFRDi muude 
rahaliste vahendite puhul.

Muudatusettepanek 832
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maaelu arengu programmide raames 
võetavate meetmete jaoks esimese lõigu 
kohaselt lisatoetusena ülekantud 
vahendeid ei kaasrahastata.

Or. en

Muudatusettepanek 833
George Lyon, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 20 lõikes 1 sätestatud võimalust 
kasutavad liikmesriigid võivad otsustada 
kohaldada piirkonniti erinevaid 
paindlikkuse määrasid, järgides 
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objektiivseid ja mittediskrimineerivaid 
kriteeriume.

Or. en

Muudatusettepanek 834
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 14 kohaselt EAFRDle ülekantud 
vahendite suhtes kohaldatakse määruse 
(EL) EAFRD/xxxx artikli 65 lõikes 3 
sätestatud ühtset toetusmäära.

Or. de

Selgitus

Ühtsusnõuete täitmiseks peab EAFRDle paindlikkuse raames ülekantud vahenditel olema 
sama toetusmäär, mis teistel EAFRDi meetmetel.

Muudatusettepanek 835
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
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne 1. augustit 2013 võivad Belgia, 
Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Madalmaad, 
Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Taani ja 
Ühendkuningriik otsustada suurendada 
maksimaalselt 10 protsendipunkti võrra 
protsendimäära oma iga-aastasest 
ülemmäärast, millele on viidatud esimeses 
lõigus.
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Or. it

Selgitus

Liikmesriikidele, sealhulgas Itaaliale, tuleks anda esimese ja teise samba vahel rohkem 
paindlikkust.

Muudatusettepanek 836
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 33 kohaldamisest tulenevad 
eraldamata vahendid kantakse 
asjaomases liikmesriigis üle EAFRDst 
rahastatavatele maaelu arengu 
meetmetele, mis on suunatud 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele. 
Nimetatud vahendite ülekandmine läheb 
arvesse ülekandmise maksimaalseks 
protsendimääraks oleva 10 % puhul, mis 
on sätestatud lõikes 1. 

Or. en

Muudatusettepanek 837
George Lyon, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses, teises ja kolmandas lõigus 
osutatud otsused kokku ei tohi põhjustada 
rohkem kui 15% ülekandmise iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast, millele 
on osutatud esimeses lõigus. Nendest 
otsustest teavitatakse komisjoni esimeses 
lõigus osutatud kuupäevaks.
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Or. en

Selgitus

Raportööri pakutud ülekandmised kuni 20 % ulatuses moonutaksid liialt 
põllumajandustootjate toetust kogu liidus. Selle tõttu võiksid mõned põllumajandustootjad 
jääda olenevalt oma kodakondsusest teistest ebasoodsamasse olukorda. 15 % peaks olema 
maksimaalne piir.

Muudatusettepanek 838
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 839
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 840
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud otsusest
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.

Lõigus 1 ja lõigus 1 a osutatud otsustest
teavitatakse komisjoni lõigus 1 osutatud 
kuupäevaks.

Or. pl

Muudatusettepanek 841
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.

Eelnevates lõikudes osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.

Or. es

Muudatusettepanek 842
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.

Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni vastavale 
kalendriaastale eelnevaks 1. augustiks.

Or. en

Muudatusettepanek 843
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise lõigu kohaselt teatatav 
protsendimäär jääb esimeses lõigus 
osutatud aastate jooksul samaks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 844
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise lõigu kohaselt teatatav 
protsendimäär jääb esimeses lõigus 
osutatud aastate jooksul samaks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 845
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise lõigu kohaselt teatatav 
protsendimäär jääb esimeses lõigus 
osutatud aastate jooksul samaks.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 846
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise lõigu kohaselt teatatav protsendimäär 
jääb esimeses lõigus osutatud aastate 
jooksul samaks.

Teise lõigu kohaselt teatatav protsendimäär 
jääb esimeses lõigus osutatud aastate 
jooksul samaks, liikmesriik võib aga enne 
1. augustit 2017 teatada erineva 
protsendimäära aastateks 2018 ja 2019.

Or. en

Muudatusettepanek 847
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise lõigu kohaselt teatatav protsendimäär 
jääb esimeses lõigus osutatud aastate 
jooksul samaks.

Teise lõigu kohaselt teatatav protsendimäär 
võib aastast aastasse erineda esimeses 
lõigus kindlaksmääratud ülemmäära 
piires.

Or. en

Muudatusettepanek 848
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise lõigu kohaselt teatatav protsendimäär 
jääb esimeses lõigus osutatud aastate 
jooksul samaks.

Teise lõigu kohaselt teatatav protsendimäär 
võib järk-järgult suureneda või jääda
esimeses lõigus osutatud aastate jooksul 
samaks.

Or. en

Selgitus

Võimalus suurendada järk-järgult iga-aastaseid ülekandeid esimesest sambast teise võib olla 
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väga tõhus.

Muudatusettepanek 849
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise lõigu kohaselt teatatav 
protsendimäär jääb esimeses lõigus 
osutatud aastate jooksul samaks.

Teise lõigu kohaselt teatatavad 
protsendimäärad võivad esimeses lõigus 
osutatud aastate jooksul muutuda.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et paindlikkuse määrasid võib liikmesriigi erinevates piirkondades 
erinevalt kohaldada. Esimesest sambast teise tehtavate ülekannete protsendimäärad ei pea 
olema igal aastal samad, kui erinevad protsendimäärad kavandatakse ja neist kõigist antakse 
koos teada enne 1. augustit 2013.

Muudatusettepanek 850
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise lõigu kohaselt teatatav protsendimäär 
jääb esimeses lõigus osutatud aastate 
jooksul samaks.

Eelmise lõigu kohaselt teatatav 
protsendimäär jääb esimeses lõigus 
osutatud aastate jooksul samaks.

Or. es

Muudatusettepanek 851
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kohaldatakse käesoleva määruse 
artiklit 20, võivad liikmesriigid teha need 
summad kättesaadavaks piirkondadele 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide alusel, mis on ette nähtud 
EAFRD raames kindlaks määratud 
ülemmäära jaotamiseks.

Or. fr

Selgitus

Kui vahendeid eraldatakse maaelu arenguks, peaks nende vahendite jaotamine toimuma teise 
samba jaoks kindlaks määratud jaotamiskriteeriumide alusel. See süsteem peaks olema
paindlik. Piirkondadele võib olla kasulik määrata osa vahenditest oma vastavatele maaelu 
arengu programmidele, et viia ellu valdkondlikku poliitikat.

Muudatusettepanek 852
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
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui kohaldatakse käesoleva määruse 
artiklit 20, võivad liikmesriigid teha 
esimeses lõigus osutatud summa 
kättesaadavaks piirkondadele objektiivsete 
ja mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel.

Or. it

Selgitus

Kui vahendeid eraldatakse maaelu arenguks, on mõistlik tagada, et neid jaotatakse 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel, hoolitsedes paindlikkuse eest 
piirkondlikul jaotamisel.
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Muudatusettepanek 853
Brian Simpson, Karin Kadenbach, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad 
Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, 
Poola, Portugal, Rootsi, Rumeenia, 
Slovakkia, Soome ja Ühendkuningriik 
otsustada kasutada käesoleva määruse 
kohasteks otsetoetusteks kuni 5 % 
summast, mis on toetusena eraldatud 
EAFRDst aastatel 2015–2020 
rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses 
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] 
Selle tulemusel ei saa vastavat summat
enam kasutada maaelu arengu 
programmi kohaste toetusmeetmete 
puhul.

välja jäetud

Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.
Teise lõigu kohaselt teatatav 
protsendimäär jääb lõikes 1 osutatud 
aastate jooksul samaks.

Or. en

Selgitus

Selline säte vähendaks keskendumist ÜPP-le, mis toetab avaliku sektori kulutusi avalikele 
hüvedele, ning tähendaks tuntavat tagasiminekut ÜPP arengus. Seetõttu tuleks see säte välja 
jätta.

Muudatusettepanek 854
Jens Rohde, Anne E. Jensen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad 
Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, 
Poola, Portugal, Rootsi, Rumeenia, 
Slovakkia, Soome ja Ühendkuningriik 
otsustada kasutada käesoleva määruse 
kohasteks otsetoetusteks kuni 5 % 
summast, mis on toetusena eraldatud 
EAFRDst aastatel 2015–2020 
rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses 
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] 
Selle tulemusel ei saa vastavat summat 
enam kasutada maaelu arengu 
programmi kohaste toetusmeetmete 
puhul.

välja jäetud

Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.
Teise lõigu kohaselt teatatav 
protsendimäär jääb lõikes 1 osutatud 
aastate jooksul samaks.

Or. en

Selgitus

Sammastevaheline paindlikkus moonutab liikmesriikidevahelist konkurentsi.

Muudatusettepanek 855
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad 
Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, 

välja jäetud
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Poola, Portugal, Rootsi, Rumeenia, 
Slovakkia, Soome ja Ühendkuningriik 
otsustada kasutada käesoleva määruse 
kohasteks otsetoetusteks kuni 5 % 
summast, mis on toetusena eraldatud 
EAFRDst aastatel 2015–2020 
rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses 
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] 
Selle tulemusel ei saa vastavat summat 
enam kasutada maaelu arengu 
programmi kohaste toetusmeetmete 
puhul.

Or. en

Selgitus

Vastupidine ümbersuunamine teisest sambast esimesse sambasse mõjuks negatiivselt maaelu 
arengu rahastamisele kohtades, kus seda on absoluutselt vaja.

Muudatusettepanek 856
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 5 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

2. Enne 1. augustit 2013 võivad
liikmesriigid otsustada kasutada käesoleva 
määruse kohasteks otsetoetusteks kuni 5 % 
summast, mis on toetusena eraldatud 
EAFRDst aastatel 2015–2020 rahastatavate 
maaelu arengu programmide raames 
võetavatele meetmetele, mis on täpsustatud 
määruses (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus], tingimusel et miinimumsumma 
20 % riiklikust ülemmäärast jääb 
EAFRDs kättesaadavaks. Selle tulemusel 
ei saa vastavat summat enam kasutada 
maaelu arengu programmi kohaste 
toetusmeetmete puhul.

Or. de
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Muudatusettepanek 857
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 5 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 15 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus]. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

Or. ro

Muudatusettepanek 858
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 5 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] Selle 

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 10 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus]. Selle 
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tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

Or. es

Selgitus

Esimesele sambale eraldatud vahendid võivad aidata vähendada tasakaalutust, mille põhjus 
on otsetoetuste mudeli muutmine ja mida kogevad paljud liikmesriigid, kes peavad loobuma 
ajaloolisest viitesüsteemist ja võtma vastu mudeli, mis põhineb kindlal määral riigi või 
piirkondlikul tasandil. Noortele inimestele ja ebasoodsamas olukorras piirkondadele mõeldud 
meetmed kuuluvad nüüd samuti esimese samba alla. See õigustab võimalust, et rahastamist 
esimese samba raames saab liikmesriigi otsusega suurendada.

Muudatusettepanek 859
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 5 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 10 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus]. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

Or. bg

Muudatusettepanek 860
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 5 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 10 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus]. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

Or. es

Selgitus

Esimesele sambale eraldatud vahendid võivad aidata vähendada tasakaalutust, mille põhjus 
on otsetoetuste mudeli muutmine ja mida kogevad paljud liikmesriigid, kes peavad loobuma 
ajaloolisest viitesüsteemist ja võtma vastu mudeli, mis põhineb kindlal määral riigi või 
piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepanek 861
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 5 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 10 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
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meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus]. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

Or. pl

Muudatusettepanek 862
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 5 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 10 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus]. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

Or. pt

Muudatusettepanek 863
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 5 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 5 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus], 
tingimusel et miinimumsumma jääb 
EAFRDs kättesaadavaks. Selle tulemusel 
ei saa vastavat summat enam kasutada 
maaelu arengu programmi kohaste 
toetusmeetmete puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 864
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 5 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik või, kui see on 
asjakohane, nende riikide piirkonnad,
otsustada kasutada käesoleva määruse 
kohasteks otsetoetusteks kuni 5 % 
summast, mis on toetusena eraldatud 
EAFRDst aastatel 2015–2020 rahastatavate 
maaelu arengu programmide raames 
võetavatele meetmetele, mis on täpsustatud 
määruses (EL) nr […] [maaelu arengu 
määrus]. Selle tulemusel ei saa vastavat 
summat enam kasutada maaelu arengu 
programmi kohaste toetusmeetmete puhul.
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Or. es

Selgitus

Juhul, kui kahe samba kohaldamise eest vastutab piirkond, peaks nende vahel vahendite 
ümberpaigutamise otsuse tegema see piirkond. Kui liikmesriik otsustab mitte rakendada või 
rakendada ainult osaliselt toetust looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladele esimese 
samba alusel, peaks sellel liikmesriigil olema võimalik kanda need eraldamata jäänud 
vahendid teise sambasse.

Muudatusettepanek 865
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirkondliku rakendamise korral võib 
igale piirkonnale kehtida erinev 
protsendimäär.

Or. en

Selgitus

Piirkondliku rakendamise korral peaks piirkondadel olema võimalik otsustada ise sammaste 
vahel ümberpaigutatavate summade üle.

Muudatusettepanek 866
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 
2015 või 1. augustiks 2017 otsustada 
vaadata oma käesolevas artiklis viidatud 
otsuse läbi jõustumisega alates järgmisest 
aastast.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikidele tuleks anda suurem paindlikkus – sealhulgas otsuse läbivaatamine –
sammaste vahel vahendite ümberpaigutamisel. Keskkonnakasu saab paremini saavutada 
sihtmeetmete abil teise samba raames.

Muudatusettepanek 867
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada teha 
kättesaadavaks lõikes 1 osutatud
ülemmäära ja võimalikud kasutamata 
vahendid täiendava rahalise toetusena 
meetmetele, mida viivad läbi tunnustatud 
tootjaorganisatsioonid vastavalt määruse 
(EL) nr XXX [ühise turukorralduse 
määrus] artiklile 106.

Or. pt

Muudatusettepanek 868
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a
Otsetoetusteks eraldatud summasid, mida 
liikmesriik ei ole jaotanud, võib kasutada 
EAFRD rahastatavate maaelu arengu 
programmi meetmete toetamiseks samas 
liikmesriigis. 

Or. pt
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Muudatusettepanek 869
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 välja jäetud
Läbivaatamine

I lisas loetletud toetuskavasid 
kohaldatakse, ilma et see piiraks 
majanduse arengute ja eelarveseisundi 
põhjal mis tahes ajal tehtavat võimalikku 
läbivaatamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 870
Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, Maria do Céu Patrão Neves, 
Czesław Adam Siekierski

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1. Uue ÜPP hindamiseks peaks 
komisjon vaatama 2017. aasta lõpuks läbi 
reformide elluviimise ning nende mõju 
keskkonnale ja põllumajandustootmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 871
Mariya Gabriel

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

Artikkel 15 a
Kasutamata rahalised vahendid

Pärast määruse (EL) nr otsetoetused/2012 
kohaldamist kasutamata rahalised 
vahendid peaksid jääma kõnealusesse 
liikmesriiki esimese samba all ning neid 
peaks saama kasutada intensiivsektorite 
ja loomakasvatuse toetamiseks 
tootmiskohustusega seotud toetuste abil, 
millega täiendatakse uutele 
liikmesriikidele kavandatavaid 
künnissummasid otsetoetuste riiklikest 
ülemmääradest.

Or. bg

Muudatusettepanek 872
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 b
Kasutamata rahalised vahendid

Pärast määruse (EL) nr otsetoetused/2012 
kohaldamist kasutamata rahalised 
vahendid peaksid jääma kõnealusesse 
liikmesriiki esimese samba alla ning neid 
peaks saama kasutada – kui muid 
rahastamisvõimalusi ei ole – tööhõive 
kindlustamise eesmärgil selliste sektorite 
toetamiseks, mis vastavad tootmisega 
seotud toetuse saamise tingimustele.

Or. bg
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Muudatusettepanek 873
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Otsetoetuste järkjärguline 

kasutuselevõtmine
Bulgaaria ja Rumeenia puhul 
kehtestatakse aastateks 2014 ja 2015 
artiklites 33, 35, 37, 39 ja 51 osutatud 
toetuste riiklikud ülemmäärad V lisa 
punktis A sätestatud summade põhjal.

Or. bg

Muudatusettepanek 874
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Bulgaaria ja Rumeenia võivad aastatel 
2014 ja 2015 kasutada riiklikke otsetoetusi, 
et täiendada III jaotise 1. peatükis osutatud
põhitoetuskava alusel makstavaid toetusi, 
ning Bulgaaria võib lisaks täiendada ka IV 
jaotise 2. peatükis osutatud puuvilla 
eritoetuse alusel makstavaid toetusi.

1. Bulgaaria ja Rumeenia võivad aastatel 
2014 ja 2015 kasutada riiklikke otsetoetusi, 
et täiendada III jaotise 1. peatükis osutatud
ühtse otsemaksete kava alusel makstavaid 
toetusi, ning Bulgaaria võib lisaks 
täiendada ka IV jaotise 2. peatükis osutatud 
puuvilla eritoetuse alusel makstavaid 
toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 875
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Täiendavate riiklike otsetoetuste 
kogusumma, mis on lisaks
põhitoetuskavale ja mida võib anda 
aastatel 2014 ja 2015, ei ületa kõnealuste 
aastate kohta V lisa punktis B sätestatud 
summasid.

2. Täiendavate riiklike otsetoetuste 
kogusumma, mis on lisaks ühtsele 
otsemaksete kavale ja mida võib anda 
aastatel 2014 ja 2015, ei ületa kõnealuste 
aastate kohta V lisa punktis B sätestatud 
summasid.

Or. en

Muudatusettepanek 876
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Bulgaaria puhul ei ületa lisaks puuvilla 
eritoetusele makstavate täiendavate 
riiklike otsetoetuste kogusumma V lisa 
punktis C sätestatud summasid iga 
kõnealuses lisas osutatud asjaomase aasta 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 877
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

PÕHITOETUSKAVA JA SELLEGA 
SEOTUD TOETUSED

ÜHTNE OTSEMAKSETE KAVA JA 
SELLEGA SEOTUD TOETUSED

Or. en
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Muudatusettepanek 878
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 1. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitoetuskava Ühtne otsemaksete kava

Or. en

Muudatusettepanek 879
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 1. peatükk – 1. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitoetuskava kehtestamine Ühtse otsemaksete kava kehtestamine

Or. en

Muudatusettepanek 880
Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjatele antakse 
põhitoetuskava alusel toetust juhul, kui 
nad saavad käesoleva määruse kohaselt
toetusõigused, mis on antud kas esialgsel 
jaotamisel kooskõlas artikliga 21, riiklikust 
reservist kooskõlas artikliga 23 või 
üleandmise tulemusel kooskõlas artikliga 
27.

1. Liikmesriigid otsustavad teha 
põhitoetuskava põllumajandustootjatele
kättesaadavaks ühel järgmistest viisidest:

a) kui nad said toetusõigused ühtse 
otsemaksete kava alusel määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
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kohaselt või
b) kui nad saavad toetusõigused käesoleva
määruse kohaselt esialgsel jaotamisel 
kooskõlas artikliga 21.

Põllumajandustootjad võivad saada ka 
toetusõigusi käesoleva määruse kohaselt 
riiklikust reservist kooskõlas artikliga 23 
või üleandmise tulemusel kooskõlas
artikliga 27.

Or. en

Muudatusettepanek 881
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjatele antakse 
põhitoetuskava alusel toetust juhul, kui nad 
saavad käesoleva määruse kohaselt 
toetusõigused, mis on antud kas esialgsel 
jaotamisel kooskõlas artikliga 21, riiklikust 
reservist kooskõlas artikliga 23 või 
üleandmise tulemusel kooskõlas artikliga 
27.

1. Põllumajandustootjatele antakse 
põhitoetuskava alusel toetust juhul, kui nad 
saavad käesoleva määruse kohaselt 
toetusõigused, mis on antud kas esialgsel 
jaotamisel kooskõlas artikliga 21, riiklikust 
reservist kooskõlas artikliga 23 või 
üleandmise tulemusel kooskõlas artikliga 
27 või saadud ühtse otsemaksete kava 
alusel määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja 
määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt, 
tingimusel et toetusõigused ei ole lõike 2 
teise lõigu kohaselt aegunud.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel, kes on rakendanud ühtse otsemaksete kava puhul täielikult või osaliselt 
piirkondlikku mudelit, peaks olema võimalus säilitada olemasolevad õigused. Kui nendes 
liikmesriikides ei ole vaja uut jaotamist, tähendab see olulist lihtsustamist.

Muudatusettepanek 882
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjatele antakse 
põhitoetuskava alusel toetust juhul, kui nad 
saavad käesoleva määruse kohaselt 
toetusõigused, mis on antud kas esialgsel 
jaotamisel kooskõlas artikliga 21, riiklikust 
reservist kooskõlas artikliga 23 või 
üleandmise tulemusel kooskõlas artikliga 
27.

1. Põllumajandustootjatele antakse 
põhitoetuskava alusel toetust juhul, kui nad 
saavad õiguse toetusele määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt või saavad käesoleva määruse 
kohaselt toetusõigused, mis on antud kas 
esialgsel jaotamisel kooskõlas artikliga 21, 
riiklikust reservist kooskõlas artikliga 23 
või üleandmise tulemusel kooskõlas 
artikliga 27.

Or. fr

Selgitus

Praegu ei ole märkimisväärne arv toetuskõlblikke hektareid õigustega hõlmatud. Uute 
toetusõiguste loomist 2014. aastal eesmärgiga hõlmata kõik toetuskõlblikud piirkonnad tuleks 
vältida, sest see võimaldab kapitaliseerida põhitoetuse varaliseks väärtuseks. Ainult siis, kui 
õigusi on vähem kui toetuskõlblik ala kokku, saavad põllumajandustootjad põhitoetuse 
kasumist kasu. Praegused õigused tuleks seetõttu säilitada.

Muudatusettepanek 883
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjatele antakse 
põhitoetuskava alusel toetust juhul, kui nad 
saavad käesoleva määruse kohaselt 
toetusõigused, mis on antud kas esialgsel 
jaotamisel kooskõlas artikliga 21, riiklikust 
reservist kooskõlas artikliga 23 või 
üleandmise tulemusel kooskõlas artikliga 
27.

1. Põllumajandustootjatele antakse 
põhitoetuskava alusel toetust juhul, kui nad 
saavad käesoleva määruse kohaselt 
toetusõigused, mis on antud kas esialgsel 
jaotamisel kooskõlas artikliga 21, riiklikust 
reservist kooskõlas artikliga 23 või 
üleandmise tulemusel kooskõlas artikliga 
27 või säilitades määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt saadud kehtivad toetusõigused.
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Or. en

Muudatusettepanek 884
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjatele antakse
põhitoetuskava alusel toetust juhul, kui 
nad saavad käesoleva määruse kohaselt 
toetusõigused, mis on antud kas esialgsel 
jaotamisel kooskõlas artikliga 21, riiklikust 
reservist kooskõlas artikliga 23 või 
üleandmise tulemusel kooskõlas artikliga 
27.

1. Põllumajandustootjatele antakse ühtse 
otsemaksete kava alusel toetust juhul, kui 
nad saavad käesoleva määruse kohaselt 
toetusõigused, mis on antud kas esialgsel 
jaotamisel kooskõlas artikliga 21, riiklikust 
reservist kooskõlas artikliga 23 või 
üleandmise tulemusel kooskõlas artikliga 
27.

Or. en

Muudatusettepanek 885
Esther Herranz García

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Objektiivsetel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel 
põhinevad eritoetusõigused võib kindlaks 
määrata piima- ja piimatoodete, veise-, 
lamba- ja kitselihasektori 
loomakasvatajatele, kellel ei ole oma 
maad, kus tegevust teostada. 

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei võeta arvesse maaomandisüsteemi (paljudel juhtudel ei ole 
loomakasvatajad oma maa omanikud) ja maa kasutust loomakasvatuseks. Ettepanek peab 
sisaldama võimalust, mis ei välista ühte osa Euroopa tootmistegelikkusest. 
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Muudatusettepanek 886
Jens Rohde

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Põhitoetuskava alusel antakse toetust 
ka põllumajandustootjatele, kellel on 
toetusõigused ja kelle põllumajanduslik 
majapidamine asub liikmesriigis, kes on 
otsustanud olemasolevad toetusõigused 
kooskõlas lõikega 3 säilitada.

Or. en

Selgitus

Toetusõiguste ümberjaotamine põhjustab palju õigus- ja haldusprobleeme, näiteks 
põllumajandustootjate liisingulepingutega. Seepärast väheneb halduskoormus tunduvalt, kui 
toetusõiguste ümberjaotamist saab vältida (vaadelda koos allpool toodud 
muudatusettepanekuga).

Muudatusettepanek 887
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks eelmise lõike sätete 
kohaldamist ja juhul, kui liikmesriigid 
kasutavad artikli 22 lõigete 3 ja 4 
tingimusi, võetakse arvesse ühtse 
otsemaksete kava alusel määruste (EÜ) nr 
1782/2003 ja (EÜ) nr 73/2009 kohaselt 
jaotatud toetusõiguste rahalist väärtust.

Or. es
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Muudatusettepanek 888
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja 
määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt ühtse 
otsemaksete kava alusel saadud 
toetusõigused aeguvad 31. detsembril 
2013.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Uue mudeli jaoks on vaja pikemat üleminekuaega, et võimaldada sujuvamat kasutuselevõttu 
ja probleemideta üleminekut.

Muudatusettepanek 889
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Agnès Le 
Brun, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja 
määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt ühtse 
otsemaksete kava alusel saadud
toetusõigused aeguvad 31. detsembril 
2013.

2. Toetusõigused liikmesriikides,

– mis on saadud ühtse pindalatoetuse 
kava alusel, võivad edasi kehtida pärast 
31. detsembrit 2013, või
– kus ühtset otsemaksete kava 
rakendatakse piirkondliku või 
hübriidmudeli alusel ja toetusõigused on 
saadud ühtse otsemaksete kava alusel
määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 59 või 
III jaotise 6. peatüki kohaselt, võivad 
edasi kehtida pärast 31. detsembrit 2013.
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Or. en

Muudatusettepanek 890
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja määruse
(EÜ) nr 73/2009 kohaselt ühtse 
otsemaksete kava alusel saadud 
toetusõigused aeguvad 31. detsembril 
2013.

2. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja määruse
(EÜ) nr 73/2009 kohaselt ühtse 
otsemaksete kava alusel saadud 
toetusõigused aeguvad 31. detsembril 
2013. Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes 31. detsembril 2013 
rakendavad määruse (EÜ) nr 1782/2003 
artiklis 59 sätestatud piirkondlikul 
mudelil põhinevat ühtset otsemaksete 
kava, otsustada 1. augustiks 2013 
säilitada toetusõigused, mis on jaotatud 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja/või 
määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Peaks olema võimalus säilitada olemasolevad õigused nendes ELi osades, kus rakendatakse 
piirkondlikku süsteemi.

Muudatusettepanek 891
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja määruse
(EÜ) nr 73/2009 kohaselt ühtse 
otsemaksete kava alusel saadud 
toetusõigused aeguvad 31. detsembril 
2013.

2. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja määruse
(EÜ) nr 73/2009 kohaselt ühtse 
otsemaksete kava alusel saadud 
toetusõigused aeguvad 31. detsembril 
2013. Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes on kasutanud määruse 
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1782/2003 artiklit … või määruse 73/2009 
artiklit 47, otsustada mitte lasta 
toetusõigustel aeguda.

Or. en

Muudatusettepanek 892
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja määruse
(EÜ) nr 73/2009 kohaselt ühtse 
otsemaksete kava alusel saadud 
toetusõigused aeguvad 31. detsembril 
2013.

2. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja määruse
(EÜ) nr 73/2009 kohaselt ühtse 
otsemaksete kava alusel saadud 
toetusõigused aeguvad 31. detsembril 2013
ning liikmesriigid peavad toetusõigused 
kiiresti ümber jaotama.

Or. de

Selgitus

Kui määrus jõustub, peavad liikmesriigid toetusõigused kiiresti ümber jaotama. See tagab 
toetusõigustega osalejatele ja süsteemi esimest korda sisenevatele osalejatele võrdsed 
võimalused.

Muudatusettepanek 893
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja määruse
(EÜ) nr 73/2009 kohaselt ühtse 
otsemaksete kava alusel saadud 
toetusõigused aeguvad 31. detsembril 
2013.

2. Määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja määruse
(EÜ) nr 73/2009 kohaselt olemasoleva
ühtse otsemaksete kava alusel saadud 
toetusõigused aeguvad 31. detsembril 
2013.

Or. en
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Muudatusettepanek 894
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 2 võivad 
liikmesriigid, kes 31. detsembril 2013 
rakendasid määruse (EÜ) nr 1782/2003 
artiklis 59 sätestatud piirkondlikul 
mudelil põhinevat ühtset otsemaksete 
kava, otsustada 1. augustiks 2013 
säilitada toetusõigused, mis on jaotatud 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja/või 
määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt.
Kui liikmesriigid teevad eelmises lõigus 
osutatud otsuse, kasutavad nad artiklis 23 
osutatud riiklikku reservi, et jaotada 2014. 
aastal toetusõigused selliste toetuskõlblike 
hektaritega põllumajandustootjatele, 
millele ei olnud jaotatud toetusõigusi 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja/või 
määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt, 
tingimusel et nad järgivad artikli 21 lõikes 
1 sätestatud tingimusi.

Or. en

Selgitus

Halduse lihtsustamine ja põllumajandustootjate võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine.

Muudatusettepanek 895
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 2 võivad 
liikmesriigid, kes 31. detsembril 2013 
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rakendasid määruse (EÜ) nr 1782/2003 
artiklis 59 sätestatud piirkondlikul 
mudelil põhinevat ühtset otsemaksete 
kava, otsustada 1. augustiks 2013 
säilitada toetusõigused, mis on jaotatud 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja/või 
määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt.
Kui liikmesriigid teevad eelmises lõigus 
osutatud otsuse, kasutavad nad artiklis 23 
osutatud riiklikku reservi, et jaotada 2014. 
aastal toetusõigused selliste toetuskõlblike 
hektaritega põllumajandustootjatele, 
millele ei olnud jaotatud toetusõigusi 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja/või 
määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt, 
tingimusel et nad järgivad artikli 21 lõikes 
1 sätestatud tingimusi.

Or. en

Selgitus

Halduse lihtsustamine ja põllumajandustootjate võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine.

Muudatusettepanek 896
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 2 võivad 
liikmesriigid, kes 31. detsembril 2013 
rakendasid määruse (EÜ) nr 1782/2003 
artiklis 59 sätestatud piirkondlikul 
mudelil põhinevat ühtset otsemaksete 
kava, otsustada 1. augustiks 2013 
säilitada toetusõigused, mis on jaotatud 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja/või 
määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt.
Kui liikmesriigid teevad eelmises lõigus 
osutatud otsuse, kasutavad nad artiklis 23 
osutatud riiklikku reservi, et jaotada 2014. 
aastal toetusõigused selliste toetuskõlblike 
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hektaritega põllumajandustootjatele, 
millele ei olnud jaotatud toetusõigusi 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja/või 
määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt, 
tingimusel et nad järgivad artikli 21 lõikes 
1 sätestatud tingimusi.

Or. en

Selgitus

Halduse lihtsustamine ja põllumajandustootjate võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine.

Muudatusettepanek 897
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
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 2 võivad 
liikmesriigid, kus teatavad 
loomakasvatusettevõtete liigid on 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel 
põhjustel eriti tähtsad, säilitada oma 
eritoetusõigused kuni 31. detsembrini 
2020.

Or. it

Selgitus

Loomakasvatusettevõtete erilised abiõigused, eriti kui need ettevõtted on olulise tähtsusega, 
tuleks kaotada järk-järgult, nii et nende kaotamisel tõenäoliselt tekkival märkimisväärsel 
sissetuleku kaotusel ei oleks tõsist sotsiaalset ja majanduslikku mõju, eelkõige 
loomakasvatusele pühendunud piirkondades. 

Muudatusettepanek 898
Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes 31. detsembril 2013 
rakendavad määruse (EÜ) nr 1782/2003 
artiklis 59 sätestatud piirkondlikul 
mudelil põhinevat ühtset otsemaksete 
kava, otsustada 1. augustiks 2013 
säilitada toetusõigused, mis on jaotatud 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 ja/või 
määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 899
George Lyon, Phil Bennion, Riikka Manner, Marit Paulsen, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid ja piirkonnad, kes 31. 
detsembril 2013 rakendavad määruse 
(EÜ) nr 1782/2003 artiklis 59 sätestatud 
piirkondlikul mudelil põhinevat ühtset 
otsemaksete kava, otsustada 1. augustiks 
2013 säilitada toetusõigused, mis on 
jaotatud määruse (EÜ) nr 1782/2003 
ja/või määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Mõned liikmesriigid ei ole võtnud vastu ühtset mudelit toetuste arvutamise ja toetusõiguste 
kohta. Sellepärast tuleb teha selgeks, et kui mõni piirkond liikmesriigis on juba võtnud
kasutusele piirkondliku mudeli, ei pea ta oma süsteemi muutma, hoolimata sellest, et terve 
liikmesriik ei ole veel süsteemi kasutusele võtnud.
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Muudatusettepanek 900
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes 31. detsembril 2013 
rakendavad määruse (EÜ) nr 1782/2003 
kohaselt kindlaks määratud õigustel 
põhinevat ühtset otsemaksete kava, 
otsustada 1. augustiks 2013 säilitada 
toetusõigused, mis on jaotatud nimetatud 
määruse ja/või määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 901
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid, kes rakendavad 
piirkondlikul mudelil põhinevat ühtset 
otsemaksete kava määruse (EÜ) nr 
1782/2003 artikli 59 kohaselt, võivad 
otsustada artikli 18 lõiget 2 mitte 
kohaldada.

Or. de

Muudatusettepanek 902
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid, kes on võtnud 
kasutusele ühtse otsemaksete kava, 
kohaldades määruse (EÜ) nr 1782/2003 
artiklit 59 või 6. peatükki (rakendavad 
piirkondlikku ühtset määra), võivad 
otsustada artikli 18 lõiget 2 mitte 
kohaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 903
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 2 võivad 
liikmesriigid, kes rakendavad 31. 
detsembriks 2013 ühtset otsemaksete kava 
kas piirkondliku või hübriidmudeli alusel, 
otsustada 1. augustiks 2013 olemasolevad 
toetusõigused säilitada.

Or. en

Selgitus

Toetusõiguste ümberjaotamine põhjustab palju õigus- ja haldusprobleeme, näiteks 
põllumajandustootjate liisingulepingutega. Seepärast väheneb halduskoormus tunduvalt, kui 
toetusõiguste ümberjaotamist saab vältida (vaadelda koos eespool toodud 
muudatusettepanekuga).

Muudatusettepanek 904
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Artikkel 18 a
Eritoetusõigused

Objektiivsetel ja mittediskrimineerivatel 
kriteeriumidel põhinevad eritoetusõigused 
võib kindlaks määrata piima- ja 
piimatoodete, veise-, lamba- ja 
kitselihasektori loomakasvatajatele, kellel 
ei ole oma maad, kus tegevust teostada. 

Or. es

Muudatusettepanek 905
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhitoetuskava ülemmäär Ühtse otsemaksete kava ülemmäär

Or. en

Muudatusettepanek 906
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 33, 35, 37 ja 39 kohaselt 
sätestatavad iga-aastased summad.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 55 vastu delegeeritud 
õigusakte, et kehtestada põhitoetuskava 
iga-aastased riiklikud ülemmäärad, 
lahutades II lisas kehtestatud iga-aastastest 
riiklikest ülemmääradest artiklite 33, 35, 37 
ja 39 kohaselt sätestatavad iga-aastased 
summad.
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Or. de

Muudatusettepanek 907
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 33, 35, 37 ja 39 kohaselt 
sätestatavad iga-aastased summad.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
iga liikmesriigi kohta põhitoetuskava iga-
aastased riiklikud ülemmäärad, lahutades II 
lisas kehtestatud iga-aastastest riiklikest 
ülemmääradest artiklite 33, 35, 37 ja 39 
kohaselt sätestatavad iga-aastased summad.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. it

Selgitus

Tehakse ettepanek viia riskijuhtimise pakett esimese samba (otsetoetused) alla.

Muudatusettepanek 908
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 33, 35, 37 ja 39 kohaselt
sätestatavad iga-aastased summad.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
iga liikmesriigi kohta põhitoetuskava iga-
aastased riiklikud ülemmäärad, lahutades II 
lisas kehtestatud iga-aastastest riiklikest 
ülemmääradest artiklite 33, 35, 37 ja 39 
kohaselt kasutatud iga-aastased summad.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.
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Or. en

Muudatusettepanek 909
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 33, 35, 37 ja 39 kohaselt
sätestatavad iga-aastased summad.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
iga liikmesriigi kohta põhitoetuskava iga-
aastased riiklikud ülemmäärad, lahutades II 
lisas kehtestatud iga-aastastest riiklikest 
ülemmääradest artiklite 33, 35, 37 ja 39 
kohaselt kasutatud iga-aastased summad.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 910
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 33, 35, 37 ja 39 kohaselt 
sätestatavad iga-aastased summad.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest
artikli 29 lõike 5 b ning artiklite 35, 37 ja 
39 kohaselt sätestatavad iga-aastased 
summad. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 56 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 911
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 33, 35, 37 ja 39 kohaselt 
sätestatavad iga-aastased summad.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 35, 37 ja 39 kohaselt sätestatavad 
iga-aastased summad. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 912
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 33, 35, 37 ja 39 kohaselt 
sätestatavad iga-aastased summad.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 35, 37 ja 39 kohaselt sätestatavad 
iga-aastased summad. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 913
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 33, 35, 37 ja 39 kohaselt 
sätestatavad iga-aastased summad.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 33, 35 ja 37 kohaselt sätestatavad 
iga-aastased summad. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 914
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
põhitoetuskava iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad, lahutades II lisas kehtestatud 
iga-aastastest riiklikest ülemmääradest 
artiklite 33, 35, 37 ja 39 kohaselt 
sätestatavad iga-aastased summad.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

1. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
ühtse otsemaksete kava iga-aastased 
riiklikud ülemmäärad, lahutades II lisas 
kehtestatud iga-aastastest riiklikest 
ülemmääradest artiklite 33, 35, 37 ja 39 
kohaselt sätestatavad iga-aastased summad.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 915
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava
piirkondlikul tasandil. Sel juhul
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud 
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur.

1. Liikmesriigid, kus on 
põllumajandusküsimustes täielikult 
pädevad institutsioonilised piirkonnad, 
kohaldavad enne 31. detsembrit 2013 
põhitoetuskava vastavalt oma 
institutsioonilisele struktuurile. Riikides, 
kus on detsentraliseeritud struktuur ja 
põllumajandusküsimuste eest vastutavad 
piirkondlikud institutsioonid, 
määratletakse piirkonnad vastavalt 
institutsioonilisele struktuurile. Kõik 
teised liikmesriigid, kus ei ole 
detsentraliseeritud struktuure,
määratlevad piirkonnad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt, nagu nende agronoomilised ja 
majanduslikud tunnusjooned ning 
piirkondlik põllumajanduspotentsiaal või 
nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur.

Or. es

Selgitus

ÜPP reform ei tohi jätta lünki, mida liikmesriigid saavad ära kasutada, püüdes de facto 
muuta oma pädevuste jaotust ja institutsioonilist struktuuri, järgimata subsidiaarsuse 
põhimõtet, aluslepingute vaimu ja Euroopa elanike tahet, kes on valinud konkreetse 
institutsioonilise struktuuri liigi.

Muudatusettepanek 916
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 

1. Liikmesriigid otsustavad enne 1. 
augustit 2013 kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Nad määratlevad 
piirkonnad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
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kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud 
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur.

kohaselt, nagu nende agronoomilised ja 
majanduslikud tunnusjooned ning 
piirkondlik põllumajanduspotentsiaal või 
nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur.

Or. de

Muudatusettepanek 917
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud 
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur.

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised, majanduslikud ja 
keskkonnaalased tunnusjooned ning 
piirkondlik põllumajanduspotentsiaal või 
nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur; et vältida olulist erinevust 
toetuste piirkondlikul jaotamisel, tuleks 
teostada eelnev keskkonnaalane ja 
sotsiaalmajanduslik hindamine.

Or. en

Selgitus

On suur oht, et kohalikke arengupüüdlusi takistatakse või piiratakse, kui tulevaste toetuste 
võrdlusaluseks jäävad ajaloolised toetused.

Muudatusettepanek 918
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende
institutsiooniline või haldusstruktuur.

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja sotsiaalmajanduslikud
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende
konkreetne maakasutusviis.

Or. pt

Muudatusettepanek 919
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud 
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur.

1. Liikmesriigid võivad otsustada 
kohaldada põhitoetuskava piirkondlikul 
tasandil. Sel juhul määratlevad 
liikmesriigid piirkonnad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt, nagu nende agronoomilised ja 
majanduslikud tunnusjooned ning 
piirkondlik põllumajanduspotentsiaal, 
maakasutus ja/või nende institutsiooniline 
või haldusstruktuur.

Or. es

Selgitus

Ei peeta vajalikuks ega otstarbekaks määra kindlaks kuupäev, mis ajaks liikmesriigid peavad 
tegema otsuse, kuna piisab sellest, kui määrata kindlaks kuupäev, mis ajaks tuleb teavitada 
komisjoni. Arvame, et maakasutust tuleks arvesse võtta lisakriteeriumina piirkondliku mudeli 
määratlemisel. Samuti peaks olema võimalik kasutada piirkondade määratlemisel 
segakriteeriume (halduslikud, majanduslikud ja tootmisega seotud).
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Muudatusettepanek 920
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur.

1. Liikmesriigid võivad otsustada 
kohaldada põhitoetuskava piirkondlikul 
tasandil. Sel juhul määratlevad 
liikmesriigid piirkonnad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt, nagu nende agronoomilised ja
sotsiaalmajanduslikud tunnusjooned ning 
piirkondlik põllumajanduspotentsiaal või 
nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur.

Or. es

Selgitus

Vajaduse korral tuleks esitada komisjoni teavitamise kuupäev. Muudatusettepanek võimaldab 
kasutada piirkondade määratlemisel segakriteeriume (halduslikud, majanduslikud ja 
tootmisega seotud).

Muudatusettepanek 921
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud 
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende 

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada ühtset 
otsemaksete kava piirkondlikul tasandil.
Sel juhul määratlevad liikmesriigid 
piirkonnad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt, nagu nende agronoomilised ja 
majanduslikud tunnusjooned ning 
piirkondlik põllumajanduspotentsiaal ja
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institutsiooniline või haldusstruktuur. nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur.

Or. en

Muudatusettepanek 922
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud 
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur.

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud 
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal ja nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur.

Or. en

Muudatusettepanek 923
Salvador Sedó i Alabart, Raimon Obiols, Maria Badia i Cutchet, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud 
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende 

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud 
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal ja/või nende 
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institutsiooniline või haldusstruktuur. institutsiooniline või haldusstruktuur.

Or. es

Selgitus

„Ja/või” lisamise eesmärk on tagada, et tekstis väljendatakse selgelt võimalust kohaldada 
kahekordset piirkondadeks jaotamist.

Muudatusettepanek 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks eelmise lõike sisu 
kohaldamist ning selleks et täita 
objektiivsed ja mittediskrimineerivad 
kriteeriumid, ei kohaldata ühtset kindlat 
määra nendes liikmesriikides või 
piirkondades, kus on väga mitmekesine 
tootmine. 

Or. es

Selgitus

Toetame institutsioonilise piirkondadeks jaotamise võimalust nii kaua, kui on võimalik hiljem 
kohaldada tootmisega seotud piirkondadeks jaotamist; teiste sõnadega kahekordne 
piirkondadeks jaotamine, mis väldib kindla määra kasutuselevõttu. 

Muudatusettepanek 925
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Vajaduse korral saavad liikmesriigid 
erilistel tingimustel paindliku 
eristamisvõimaluse piirkondade 
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objektiivse eristatavuse või põhjapanevate 
looduslike eristamistunnuste järgi.

Or. de

Selgitus

Mõnel liikmesriigil peaks olema võimalik kasutada paindlikumaid eristamiskriteeriume, 
näiteks liikmesriikidel, kus on palju ebasoodsate looduslike tingimustega alasid ning alasid, 
mida ei kasutata või kasutatakse ainult ekstensiivselt.

Muudatusettepanek 926
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid jaotavad artikli 19 lõikes 1 
osutatud riiklikud ülemmäärad piirkondade 
vahel objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt.

2. Liikmesriigid jaotavad artikli 19 lõikes 1 
osutatud riiklikud ülemmäärad piirkondade 
vahel objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt. Jaotamine piirkondade ja 
liikmesriikide vahel toimub samade 
kriteeriumide kohaselt. Nende 
piirkondade puhul, mille otsetoetuste 
määr on alla 90 % riigi keskmisest, 
vähendatakse lõhet 2014. aastal ühe 
kolmandiku võrra.

Or. de

Muudatusettepanek 927
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad otsustada, et neid 
piirkondlikke ülemmäärasid muudetakse 
järk-järgult igal aastal vastavalt varem 

välja jäetud
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kindlaksmääratud aastasele etapile ning 
selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt nagu põllumajanduspotentsiaal 
ja keskkonnakriteeriumid.

Or. es

Selgitus

Kui valitakse institutsiooniline piirkondadeks jaotamine, ei ole põhjust pakkuda 
liikmesriikidele neid tingimusi.

Muudatusettepanek 928
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad otsustada, et neid 
piirkondlikke ülemmäärasid muudetakse 
järk-järgult igal aastal vastavalt varem 
kindlaksmääratud aastasele etapile ning 
selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt nagu põllumajanduspotentsiaal ja 
keskkonnakriteeriumid.

3. Liikmesriigid võivad otsustada, et neid 
piirkondlikke ülemmäärasid muudetakse 
järk-järgult igal aastal vastavalt varem 
kindlaksmääratud aastasele etapile ning 
selliste objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt nagu põllumajanduspotentsiaal ja 
keskkonnakriteeriumid. Vajaduse korral 
võib kasutada ettevõttespetsiifilisi või 
alaga seotud kriteeriume, nagu 
intensiivselt ja ekstensiivselt kasutatavad 
alad.

Or. de

Selgitus

Vajaduse korral tuleks liikmesriikidele anda rohkem paindlikkust ja rohkem 
eristamisvõimalusi piirkondade jaotamisel.

Muudatusettepanek 929
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 1. 
augustiks 2013 lõikes 1 osutatud otsusest 
ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks võetud 
meetmetest.

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 31. 
detsembriks 2013 lõikes 1 osutatud 
otsusest ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks 
võetud meetmetest.

Or. es

Muudatusettepanek 930
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 1. 
augustiks 2013 lõikes 1 osutatud otsusest 
ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks võetud 
meetmetest.

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni enne 
31. oktoobrit 2013 lõikes 1 osutatud 
otsusest ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks 
võetud meetmetest.

Or. es

Selgitus

Arvame, et on väga keeruline teavitada komisjoni enne 1. augustit 2013 meetmetest, mis on 
võetud uue toetusmudeli kohaldamiseks. Sellepärast tehakse ettepanek pikendada tähtaega 
31. oktoobrini 2013.

Muudatusettepanek 931
Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 1. 
augustiks 2013 lõikes 1 osutatud otsusest 

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni enne 
31. detsembrit 2013 lõikes 1 osutatud 
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ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks võetud 
meetmetest.

otsusest ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks 
võetud meetmetest.

Or. es

Muudatusettepanek 932
Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 1. 
augustiks 2013 lõikes 1 osutatud otsusest 
ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks võetud 
meetmetest.

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 1. 
augustiks 2013 lõikes 1 osutatud otsusest 
ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks võetud 
meetmetest. Vajaduse korral saab seda 
tähtaega pikendada üksikutele 
liikmesriikidele sobiva üleminekuajani.

Or. de

Muudatusettepanek 933
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 1. 
augustiks 2013 lõikes 1 osutatud otsusest 
ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks võetud 
meetmetest.

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 1. 
augustiks 2013 lõikes 1 osutatud otsusest 
ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks võetud 
meetmetest. Dokumendid peaksid olema 
üldsusele kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 934
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Üleminekuaja jooksul võivad 
liikmesriigid lõikes 1 osutatud otsuse koos 
lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks võetud 
meetmetega läbi vaadata.

Or. es

Selgitus

Tuleb luua võimalus vaadata piirkondliku toetuse mudeli kohaldamiseks vastu võetud otsused 
pärast nende toimimise jälgimist kuni kaks korda läbi, nagu oli ette nähtud eelmistes ÜPP 
reformides. 

Muudatusettepanek 935
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Üleminekuaja jooksul võivad 
liikmesriigid lõikes 1 osutatud otsuse koos 
lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks võetud 
meetmetega läbi vaadata.

Or. es

Selgitus

Tuleb luua võimalus vaadata piirkondliku toetuse mudeli kohaldamiseks vastu võetud otsused 
pärast nende toimimise jälgimist kuni kaks korda läbi, nagu oli ette nähtud eelmistes ÜPP 
reformides. 

Muudatusettepanek 936
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõike 2 kohaselt jaotatakse 
toetusõigused põllumajandustootjatele, kui 
nad esitavad 15. maiks 2014 taotluse 
põhitoetuskava alusel jaotatavate 
toetusõiguste saamiseks, välja arvatud 
vääramatu jõu ja erandlike asjaolude 
korral.

1. Ilma, et see piiraks artikli 18 lõike 2.1 a 
kohaldamist, jaotatakse toetusõigused
nendele põllumajandustootjatele, kes
esitavad taotluse nende saamiseks
põhitoetuskava alusel kuupäevaks, mis
määratakse kindlaks kooskõlas määruse 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 78 punktiga d, välja arvatud 
vääramatu jõu või erandlike asjaolude 
korral. Jaotatud toetusõiguste arv on 
võrdne arvuga, mida 
põllumajandustootjad taotlevad ja mis 
toetub toetuskõlblikele hektaritele, mille 
nad deklareerivad kava esimesel aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 937
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõike 2 kohaselt jaotatakse 
toetusõigused põllumajandustootjatele, kui 
nad esitavad 15. maiks 2014 taotluse 
põhitoetuskava alusel jaotatavate 
toetusõiguste saamiseks, välja arvatud 
vääramatu jõu ja erandlike asjaolude 
korral.

1. Lõike 2 kohaselt jaotatakse 
toetusõigused põllumajandustootjatele, kui 
nad esitavad 15. maiks 2014 (kuupäev 
määratakse kindlaks kooskõlas määruse 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 78 punktiga d) taotluse 
põhitoetuskava alusel jaotatavate 
toetusõiguste saamiseks, välja arvatud 
vääramatu jõu ja erandlike asjaolude 
korral.

Or. en

Muudatusettepanek 938
James Nicholson, Diane Dodds
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lõike 2 kohaselt jaotatakse 
toetusõigused põllumajandustootjatele, kui 
nad esitavad 15. maiks 2014 taotluse
põhitoetuskava alusel jaotatavate 
toetusõiguste saamiseks, välja arvatud 
vääramatu jõu ja erandlike asjaolude 
korral.

1. Lõike 2 kohaselt jaotatakse 
toetusõigused põllumajandustootjatele, kui 
nad esitavad 15. maiks 2014 taotluse ühtse 
otsemaksete kava alusel jaotatavate 
toetusõiguste saamiseks, välja arvatud 
vääramatu jõu ja erandlike asjaolude 
korral.

Or. en

Muudatusettepanek 939
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 võivad 
liikmesriigid enne 1. augustit 2013 
otsustada valida oma erioludele tuginedes 
tagasiulatuva võrdlusaasta.

Or. en


