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Muudatusettepanek 701
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktides a ja c sätestatud
toetusesaaja on nõustamis- või 
koolitusteenuse osutaja. Lõike 1 punkti b
kohast toetust antakse sellisele asutusele 
või organile, kes valiti välja selleks, et 
rajada teenindussüsteem, mille kaudu 
pakutakse haldus-, asendus- ja 
nõustamisteenuseid 
põllumajandusettevõtetele või 
nõustamisteenuseid 
metsandusettevõtetele.

2. Lõike 1 punktis a sätestatud 
toetusesaajad on põllumajandustootjad ja
metsakasvatajad. Lõike 1 punkti c kohast 
toetust antakse teenuste, nõustamise või 
koolituse pakkujale.

Or. it

Muudatusettepanek 702
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktides a ja c sätestatud
toetusesaaja on nõustamis- või
koolitusteenuse osutaja. Lõike 1 punkti b 
kohast toetust antakse sellisele asutusele 
või organile, kes valiti välja selleks, et 
rajada teenindussüsteem, mille kaudu 
pakutakse haldus-, asendus- ja 
nõustamisteenuseid 
põllumajandusettevõtetele või 
nõustamisteenuseid 
metsandusettevõtetele.

2. Lõike 1 punktides a ja c sätestatud
toetusesaajad on vastavalt nõustamis- või
koolitusteenuste osutaja.

Or. it
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Muudatusettepanek 703
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktides a ja c sätestatud
toetusesaaja on nõustamis- või 
koolitusteenuse osutaja. Lõike 1 punkti b 
kohast toetust antakse sellisele asutusele 
või organile, kes valiti välja selleks, et 
rajada teenindussüsteem, mille kaudu 
pakutakse haldus-, asendus- ja 
nõustamisteenuseid 
põllumajandusettevõtetele või 
nõustamisteenuseid metsandusettevõtetele.

2. Lõike 1 punktis a sätestatud
toetusesaajad on põllumajandustootjad, 
metsakasvatajad või põllumajanduse või 
põllumajandusliku toidutööstuse VKEd.
Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
sellisele asutusele või organile, kes valiti 
välja selleks, et rajada teenindussüsteem, 
mille kaudu pakutakse haldus-, asendus- ja 
nõustamisteenuseid 
põllumajandusettevõtetele või
nõustamisteenuseid metsandusettevõtetele.

Or. it

Muudatusettepanek 704
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktides a ja c sätestatud
toetusesaaja on nõustamis- või 
koolitusteenuse osutaja. Lõike 1 punkti b 
kohast toetust antakse sellisele asutusele 
või organile, kes valiti välja selleks, et 
rajada teenindussüsteem, mille kaudu 
pakutakse haldus-, asendus- ja 
nõustamisteenuseid 
põllumajandusettevõtetele või 
nõustamisteenuseid metsandusettevõtetele.

2. Lõike 1 punktides a ja c sätestatud
toetust antakse põllumajandustootjatele 
maksekviitungina, mida võib vahetada
nõustamis- või koolitusteenuse vastu.
Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
sellisele asutusele või organile, kes valiti 
välja selleks, et rajada teenindussüsteem, 
mille kaudu pakutakse haldus-, asendus- ja 
nõustamisteenuseid 
põllumajandusettevõtetele või 
nõustamisteenuseid metsandusettevõtetele.

Or. en
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Muudatusettepanek 705
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiasutused ja organid, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad 
kasutama asjakohaseid ressursse, s.t neil 
peab olema järjepidevalt koolitatud ja 
kvalifitseeritud personal ning 
nõustamiskogemus ja usaldusväärsus 
asjaomases valdkonnas. Toetusesaajad 
valitakse konkursikutsete kaudu.
Valikumenetlus peab olema objektiivne ja 
avatud nii avalik-õiguslikele kui ka 
eraõiguslikele asutustele.

Ametiasutused ja organid, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad 
kasutama asjakohaseid ressursse, s.t neil 
peab olema järjepidevalt koolitatud ja 
kvalifitseeritud personal ning 
nõustamiskogemus ja usaldusväärsus 
asjaomases valdkonnas. Toetusesaajad 
valitakse konkursikutsete kaudu.
Valikumenetlus peab olema objektiivne ja 
avatud avalik-õiguslikele asutustele ja 
sertifitseeritud avalik-õiguslikele 
nõuandeasutustele.

Or. de

Selgitus

Nõuandeteenuseid peaksid üldjuhul pakkuma kontrollitud ja sertifitseeritud avalik-õiguslikud 
nõuandeasutused.

Muudatusettepanek 706
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiasutused ja organid, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad 
kasutama asjakohaseid ressursse, s.t neil 
peab olema järjepidevalt koolitatud ja 
kvalifitseeritud personal ning 
nõustamiskogemus ja usaldusväärsus 
asjaomases valdkonnas. Toetusesaajad 
valitakse konkursikutsete kaudu.
Valikumenetlus peab olema objektiivne ja 
avatud nii avalik-õiguslikele kui ka 

Ametiasutused ja organid, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad 
kasutama asjakohaseid ressursse, s.t neil 
peab olema järjepidevalt koolitatud ja 
kvalifitseeritud personal ning 
nõustamiskogemus ja usaldusväärsus 
asjaomases valdkonnas. Toetusesaajad 
valitakse konkursikutsete kaudu.
Valikumenetlus peab olema objektiivne ja 
avatud nii avalik-õiguslikele kui ka
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eraõiguslikele asutustele. kooperatiivsetele ja eraõiguslikele 
asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 707
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiasutused ja organid, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad 
kasutama asjakohaseid ressursse, s.t neil 
peab olema järjepidevalt koolitatud ja 
kvalifitseeritud personal ning 
nõustamiskogemus ja usaldusväärsus 
asjaomases valdkonnas. Toetusesaajad 
valitakse konkursikutsete kaudu.
Valikumenetlus peab olema objektiivne ja 
avatud nii avalik-õiguslikele kui ka 
eraõiguslikele asutustele.

Ametiasutused ja organid, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad 
kasutama asjakohaseid ressursse, s.t neil 
peab olema järjepidevalt koolitatud ja 
kvalifitseeritud personal ning 
nõustamiskogemus ja usaldusväärsus 
asjaomases valdkonnas. Toetusesaajad 
valitakse konkursikutsete kaudu.
Valikumenetlus peab olema objektiivne ja 
avatud nii avalik-õiguslikele kui ka 
eraõiguslikele asutustele, samuti 
põllumajanduse kutseorganisatsioonidele.

Or. es

Selgitus

Nõustamisteenuste osutaja valikumenetlusse peaksid olema kaasatud ka põllumajanduse 
kutseorganisatsioonid kui põllumajandustootjaid esindavad sotsiaalmajanduslikud agendid.

Muudatusettepanek 708
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiasutused ja organid, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad 

Ametiasutused ja organid, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad 
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kasutama asjakohaseid ressursse, s.t neil 
peab olema järjepidevalt koolitatud ja 
kvalifitseeritud personal ning 
nõustamiskogemus ja usaldusväärsus
asjaomases valdkonnas. Toetusesaajad 
valitakse konkursikutsete kaudu.
Valikumenetlus peab olema objektiivne ja 
avatud nii avalik-õiguslikele kui ka 
eraõiguslikele asutustele.

kasutama asjakohaseid ressursse, s.t neil 
peab olema järjepidevalt koolitatud ja 
kvalifitseeritud personal ning 
nõustamiskogemus, nad peavad olema 
sõltumatud erasektori kaubandushuvidest
ja usaldusväärsed asjaomases valdkonnas. 
Toetusesaajad valitakse konkursikutsete 
kaudu. Valikumenetlus peab olema 
objektiivne ja avatud nii avalik-õiguslikele 
kui ka eraõiguslikele asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 709
Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiasutused ja organid, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad 
kasutama asjakohaseid ressursse, s.t neil 
peab olema järjepidevalt koolitatud ja 
kvalifitseeritud personal ning 
nõustamiskogemus ja usaldusväärsus 
asjaomases valdkonnas. Toetusesaajad 
valitakse konkursikutsete kaudu.
Valikumenetlus peab olema objektiivne ja 
avatud nii avalik-õiguslikele kui ka 
eraõiguslikele asutustele.

Ametiasutused ja organid, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad 
kasutama asjakohaseid ressursse, s.t neil 
peab olema järjepidevalt koolitatud ja 
kvalifitseeritud personal ning 
nõustamiskogemus, nad peavad olema 
sõltumatud suurtest rahvusvahelistest 
äriühingutest ja neil peab olema
usaldusväärsus asjaomases valdkonnas. 
Toetusesaajad valitakse konkursikutsete 
kaudu. Valikumenetlus peab olema 
objektiivne ja avatud nii avalik-õiguslikele 
kui ka eraõiguslikele asutustele.

Or. en

Selgitus

On hädavajalik, et nõustamisasutus oleks sõltumatu ärihuvidest ja tal oleksid 
põllumajanduslikud oskused, mis aitavad vähendada põllumajandustootja sõltuvust välisest 
sisendist.
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Muudatusettepanek 710
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiasutused ja organid, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad 
kasutama asjakohaseid ressursse, s.t neil 
peab olema järjepidevalt koolitatud ja 
kvalifitseeritud personal ning 
nõustamiskogemus ja usaldusväärsus
asjaomases valdkonnas. Toetusesaajad 
valitakse konkursikutsete kaudu.
Valikumenetlus peab olema objektiivne ja 
avatud nii avalik-õiguslikele kui ka 
eraõiguslikele asutustele.

Ametiasutused ja organid, kes on valitud 
osutama nõustamisteenuseid, peavad 
kasutama asjakohaseid ressursse, s.t neil 
peab olema järjepidevalt koolitatud ja 
kvalifitseeritud personal ning 
nõustamiskogemus ja usaldusväärsus
vähemalt kõigis ettevõtluse nõustamise 
valdkondades, millele on osutatud 
määruse (EL) nr HR/2012 artiklites 12, 
13 ja 14. Toetusesaajad valitakse 
konkursikutsete kaudu. Valikumenetlus 
peab olema objektiivne ja avatud nii 
avalik-õiguslikele kui ka eraõiguslikele 
asutustele.

Or. it

Muudatusettepanek 711
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjate nõustamine peab 
olema seotud vähemalt ühe liidu maaelu 
arengu prioriteediga ning käsitlema 
vähemalt üht järgmistest aspektidest:

Põllumajandustootjate nõustamine peab 
olema seotud vähemalt kolme liidu maaelu 
arengu prioriteediga ning käsitlema 
vähemalt üht järgmistest aspektidest:

Or. en

Muudatusettepanek 712
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjate nõustamine peab 
olema seotud vähemalt ühe liidu maaelu 
arengu prioriteediga ning käsitlema
vähemalt üht järgmistest aspektidest:

Põllumajandustootjate nõustamine peab 
olema seotud vähemalt ühe liidu maaelu 
arengu prioriteediga ning käsitlema kõiki 
järgmisi aspekte:

Or. en

Muudatusettepanek 713
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjate nõustamine peab 
olema seotud vähemalt ühe liidu maaelu 
arengu prioriteediga ning käsitlema
vähemalt üht järgmistest aspektidest:

Põllumajandustootjate nõustamine peab 
olema seotud vähemalt ühe liidu maaelu 
arengu prioriteediga ning käsitlema kõiki 
järgmisi aspekte:

Or. en

Muudatusettepanek 714
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjate nõustamine peab 
olema seotud vähemalt ühe liidu maaelu 
arengu prioriteediga ning käsitlema
vähemalt üht järgmistest aspektidest:

Põllumajandustootjate nõustamine peab 
olema seotud vähemalt ühe liidu maaelu 
arengu prioriteediga ning käsitlema
järgmisi aspekte:

Or. en
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Muudatusettepanek 715
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjate nõustamine peab 
olema seotud vähemalt ühe liidu maaelu 
arengu prioriteediga ning käsitlema 
vähemalt üht järgmistest aspektidest:

Põllumajandustootjate nõustamine peab 
olema seotud vähemalt ühe liidu maaelu 
arengu prioriteediga ning käsitlema 
vähemalt:

Or. it

Muudatusettepanek 716
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjate nõustamine peab 
olema seotud vähemalt ühe liidu maaelu 
arengu prioriteediga ning käsitlema
vähemalt üht järgmistest aspektidest:

Põllumajandustootjate ja muude maa 
valdajate nõustamine peab olema seotud 
vähemalt ühe liidu maaelu arengu 
prioriteediga. Iga nõustamine võib 
käsitleda vähemalt üht järgmistest 
aspektidest:

Or. en

Muudatusettepanek 717
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustootjate nõustamine peab 
olema seotud vähemalt ühe liidu maaelu 
arengu prioriteediga ning käsitlema 
vähemalt üht järgmistest aspektidest:

Põllumajandustootjate nõustamine peab 
olema seotud vähemalt ühe liidu maaelu 
arengu prioriteediga ning võib käsitleda
üht järgmistest aspektidest:
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Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid maaelu arengu programmides ise otsustama, millist nõustamist on vaja, 
et täita liidu maaelu arengu prioriteedid.

Muudatusettepanek 718
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määruse (EL) nr HR/2012 VI jaotise 1. 
peatükis sätestatud ühte või mitut
kohustuslikku majandamisnõuet ja/või hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuet;

(a) määruse (EL) nr HR/2012 VI jaotise 1. 
peatükis sätestatud kohaldatavat
kohustuslikku majandamisnõuet ja/või hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi
nõuet;

Or. en

Muudatusettepanek 719
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määruse (EL) nr HR/2012 VI jaotise 1. 
peatükis sätestatud ühte või mitut
kohustuslikku majandamisnõuet ja/või hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuet;

(a) määruse (EL) nr HR/2012 VI jaotise 1. 
peatükis sätestatud kohustuslikku 
majandamisnõuet ja hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundi nõuet;

Or. en

Muudatusettepanek 720
Karin Kadenbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määruse (EL) nr HR/2012 VI jaotise 1. 
peatükis sätestatud ühte või mitut
kohustuslikku majandamisnõuet ja/või hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuet;

(a) määruse (EL) nr HR/2012 VI jaotise 1. 
peatükis sätestatud kohustuslikku 
majandamisnõuet ja/või hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuet;

Or. en

Muudatusettepanek 721
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määruse (EL) nr HR/2012 VI jaotise 1. 
peatükis sätestatud ühte või mitut
kohustuslikku majandamisnõuet ja/või hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuet;

(a) määruse (EL) nr HR/2012 VI jaotise 1. 
peatükis sätestatud kohustuslikku 
majandamisnõuet ja/või hea 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
nõuet;

Or. en

Muudatusettepanek 722
George Lyon, Marit Paulsen, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vajaduse korral määruse (EL) nr 
DP/2012 III jaotise 2. peatükis sätestatud 
kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid ning määruse (EL) 
nr DP/2012 artikli 4 lõike 1 punktis c 
osutatud põllumajandusmaa sobilikus 
seisukorras hoidmist;

(b) prioriteedina määruse (EL) nr DP/2012 
III jaotise 2. peatükis sätestatud kliimat ja 
keskkonda säästvaid põllumajandustavasid 
ning määruse (EL) nr DP/2012 artikli 4 
lõike 1 punktis c osutatud 
põllumajandusmaa sobilikus seisukorras 
hoidmist;
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Or. en

Selgitus

Süsiniku-, toitaine- ja energiatõhusust edendavate keskkonnameetmete kasutuselevõtmine 
peaks otsetoetuste puhul olema seotud eelisjuurdepääsuga nõustamisele ja 
eelisjuurdepääsuga investeeringutoetustele nende põllumajandustootjate jaoks, kes neid 
meetmeid kasutavad, eesmärgiga luua ressursitõhusama põllumajanduse saavutamiseks 
vajalik positiivne mõjuring.

Muudatusettepanek 723
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatud nõudeid või meetmeid, mis on 
seotud kliimamuutuste leevendamise ja 
sellega kohanemise, elurikkuse, vee ja 
mulla kaitse, loomahaigustest teatamise 
ning uuendustegevusega;

(c) määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatud nõudeid või meetmeid, mis on 
seotud kliimamuutuste leevendamise ja 
sellega kohanemise, elurikkuse, vee ja 
mulla kaitse, looma- ja taimehaigustest
teatamise ning uuendustegevusega; lisaks 
sellele toitainete tõhusa taaskasutuse ning 
kunstlike sisendite kemikaalivabade 
alternatiivide edendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 724
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatud nõudeid või meetmeid, mis on 
seotud kliimamuutuste leevendamise ja 
sellega kohanemise, elurikkuse, vee ja 
mulla kaitse, loomahaigustest teatamise 

c) määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatud nõudeid või meetmeid, mis on 
seotud kliimamuutuste leevendamise ja 
sellega kohanemise, elurikkuse, vee ja 
mulla kaitse, looma- ja taimehaiguste
ennetamise, nende vastu võitlemise, nende 
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ning uuendustegevusega; likvideerimise ja nendest teatamise ning 
uuendustegevusega;

Or. es

Muudatusettepanek 725
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatud nõudeid või meetmeid, mis on 
seotud kliimamuutuste leevendamise ja 
sellega kohanemise, elurikkuse, vee ja 
mulla kaitse, loomahaigustest teatamise 
ning uuendustegevusega;

(c) määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatud nõudeid või meetmeid, mis on 
seotud kliimamuutuste leevendamise ja 
sellega kohanemise, elurikkuse, vee ja 
mulla kaitse, kunstlike sisendite 
kemikaalivabade alternatiivide, looma- ja 
taimehaigustest teatamise ning 
uuendustegevusega;

Or. en

Selgitus

Pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi 2009/128/EÜ artikli 14 lõikes 2 on 
sätestatud, et liikmesriigid loovad integreeritud taimekaitse rakendamiseks vajalikud 
tingimused või toetavad kõnealuste tingimuste loomist. Eelkõige tagavad nad, et 
professionaalsete kasutajate käsutuses on integreeritud taimekaitse alane teave ning vahendid 
taimekahjustajate monitooringuks ja otsuste tegemiseks, samuti nõustamisteenused.

Muudatusettepanek 726
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse jätkusuutlikku arengut 
kooskõlas kõigi maaelu arengu 
programmides soovitatud meetmetega, 
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sealhulgas ettevõtete moderniseerimine, 
konkurentsivõime suurendamine, 
tarneahela integratsioon, innovatsioon ja 
turule orienteeritus;

Or. it

Muudatusettepanek 727
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liikmesriikide poolt määratletud 
väikeste põllumajandusettevõtete ning 
vähemalt määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandusettevõtete
majandustegevuse jätkusuutlikku arengut;
või

(d) vähemalt määruses (EÜ) nr 834/2007 
osutatud mahepõllumajandusliku 
tootmise ning liikmesriikide poolt 
määratletud väikeste 
põllumajandusettevõtete ning vähemalt 
määruse (EL) nr DP/2012 V jaotises 
osutatud väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandusettevõtete 
jätkusuutlikku arengut, keskkonnaalaseid 
tulemusi ja majandustegevust; või

Or. en

Muudatusettepanek 728
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liikmesriikide poolt määratletud 
väikeste põllumajandusettevõtete ning 
vähemalt määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandusettevõtete 
majandustegevuse jätkusuutlikku arengut;
või

(d) liikmesriikide poolt määratletud 
väikeste põllumajandusettevõtete ning 
vähemalt määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandusettevõtete 
majandustegevuse jätkusuutlikku arengut, 
eriti põllumajandusettevõtjate tegevuse 
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muutmist ja nende majandustegevuse 
mitmekesistamist, eelkõige turismi 
valdkonda, ning metsaalade ja 
agrometsandussüsteemide loomist; või

Or. pl

Muudatusettepanek 729
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liikmesriikide poolt määratletud 
väikeste põllumajandusettevõtete ning 
vähemalt määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandusettevõtete 
majandustegevuse jätkusuutlikku arengut;
või

(d) liikmesriikide poolt määratletud 
väikeste põllumajandusettevõtete ja uute 
turuletulijate ning vähemalt määruse (EL) 
nr DP/2012 V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandusettevõtete 
majandustegevuse jätkusuutlikku arengut;
või

Or. en

Muudatusettepanek 730
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) liikmesriikide poolt määratletud 
väikeste põllumajandusettevõtete ning 
vähemalt määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandusettevõtete
majandustegevuse jätkusuutlikku arengut;
või

(d) liikmesriikide poolt määratletud 
väikeste põllumajandusettevõtete ning 
vähemalt määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandusettevõtete
keskkonnaeesmärkide täitmist, 
majandustegevust ja jätkusuutlikku 
arengut; või
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Or. en

Selgitus

Väikepõllumajandustootjaid tuleks lisaks majandustegevusele aidata ka keskkonnaeesmärkide 
täitmisel.

Muudatusettepanek 731
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) vähemalt määruses (EÜ) nr 
834/2007 osutatud 
mahepõllumajandusliku tootmise 
jätkusuutlikku arengut ja 
majandustegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 732
Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) tulemuslikku riskijuhtimist ning 
põllumajandustootjate 
riskijuhtimisvõimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 733
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kui on asjakohane, siis liidu 
õigusaktidel põhinevaid tööohutusnõudeid.

(e) kui on asjakohane, siis nõuandeid ja 
teavet põllumajandusettevõtte 
ohutusmeetmete parandamise ning 
põllumajandusettevõttes töötavate ja 
elavate isikute ohutuse parandamise 
kohta ning liidu õigusaktidel põhinevaid 
tööohutusnõudeid.
.

Or. en

Muudatusettepanek 734
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) põllumajandusettevõtja siseste 
taastuvate energiaallikate arendamist 
ning energiatõhususe ja -säästu 
edendamise meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 735
Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) loomakasvatuse „One health” 
aspekte.

Or. en
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Selgitus

Teadmised loomade tervise parandamisest põllumajandusettevõtjas rakendatavate ennetavate 
meetmete abil võivad vähendada vajadust ravimite järele, vähendada kulusid ja samuti ohtu 
rahvatervisele.

Muudatusettepanek 736
Göran Färm, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) vähemalt määruses (EÜ) nr 
834/2007 osutatud 
mahepõllumajandusliku tootmise 
jätkusuutlikku arengut ja 
majandustegevust;

Or. en

Selgitus

Mahepõllumajanduslik tootmine on tavapärasest tootmisest keskkonnamõju ja kliimamuutuse 
seisukohast kasulikum.

Muudatusettepanek 737
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) teabeteenuseid, mis tagavad 
läbipaistvuse rendile antava või müüdava 
maa, maaomanduse ja sellega seotud 
hindade osas;

Or. en
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Muudatusettepanek 738
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e c) konkreetseid suutlikkuse 
suurendamise meetmeid, mis toetavad ja 
valmistavad ette koostööd noorte 
põllumajandustootjate, uute turuletulijate 
ja enam kui 55-aastaste 
põllumajandustootjate vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 739
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt e d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e d) konkreetseid nõustamisteenuseid, 
mis toetavad kohalikku töötlemist ja 
lähiturustamist, sh koolitust ning 
kohandatud hügieenieeskirjade ja 
toiduohutusnõuete rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 740
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 – punkt e e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e e) konkreetseid teabe- ja 
koolitusteenuseid, mis aitavad noortel 
põllumajandustootjatel ja uutel 
turuletulijatel saada laenu ükshaaval või 
tootjarühmadena. 

Or. en

Muudatusettepanek 741
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõustamine võib hõlmata ka
põllumajandusliku majapidamise 
majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi.

Nõustamine võib hõlmata ka põllu- ja 
metsamajandusliku majapidamise 
majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi ja konkurentsivõime 
suurendamist.

Or. de

Muudatusettepanek 742
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõustamine võib hõlmata ka 
põllumajandusliku majapidamise 
majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi.

Nõustamine võib hõlmata ka 
põllumajandusliku majapidamise 
majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi ning põllumajanduslike 
toiduainete kvaliteedi parandamise 
algatuste propageerimise ja arendamisega 
seotud küsimusi.
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Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekud 11 ja 12. Kui nõustamine on terviklik, peaks see sisaldama kõiki 
konkurentsivõimet suurendavaid strateegilisi valdkondi. Üks nendest on kindlasti toodete 
kohandamine turuga.

Muudatusettepanek 743
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. VKEde nõustamine võib hõlmata 
ettevõtte majandus- ja keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega seotud küsimusi.

6. Põllumajanduse ja metsandusega 
seotud VKEde nõustamine võib hõlmata 
ettevõtte majandus- ja keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega seotud küsimusi.

Or. de

Muudatusettepanek 744
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. VKEde nõustamine võib hõlmata 
ettevõtte majandus- ja keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega seotud küsimusi.

6. VKEde nõustamine võib hõlmata 
ettevõtte majandus- ja keskkonnategevuse 
tulemuslikkusega seotud küsimusi ning 
põllumajanduslike toiduainete kvaliteedi 
parandamisega seotud küsimusi.

Or. es

Muudatusettepanek 745
Elisabeth Jeggle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusele järgneva tootmisetapi 
valdkondades ja sotsiaalsfääris 
tegutsevate ettevõtjate nõustamine võib 
hõlmata põllumajanduse 
mitmekesistamise ja sotsiaalmajanduslike 
teenuste pakkumisega seotud küsimusi.

Or. de

Muudatusettepanek 746
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Käesoleva meetme kohaseid toetusi 
võib käsitleda ühtse raammääruse 
ettepaneku laiemas kontekstis koos 
ühiseeskirjadega, milles käsitletakse ühise 
strateegilise raamistiku fonde (määrus 
(EL) nr [CSF/2012]).

Or. pt

Muudatusettepanek 747
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjonil on õigus võtta artiklis 90 
kehtestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse 
nõustamisteenust osutavate asutuste või 
organite kvalifikatsiooni miinimumnõuete 

välja jäetud
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täpsustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 748
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustoodete ja toiduainete
kvaliteedikavad

Põllumajandustoodete, toiduainete ja
põllumajandusettevõtjate kvaliteedikavad

Or. en

Selgitus

Kogu põllumajandusettevõtjat hõlmavate mõistete, nt CO2-neutraalne tootmine, arendamine 
sobiks hästi keskkonnasäästliku kasvu ideega.

Muudatusettepanek 749
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandustoodete ja toiduainete
kvaliteedikavad

Põllumajandustoodete, toiduainete ja
põllumajandusettevõtjate kvaliteedikavad

Or. fr

Muudatusettepanek 750
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa



AM\909362ET.doc 25/169 PE492.949v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab põllumajandustootjate ja töötlejate 
või nende juhtorganite osalemist 
järgmistes kavades ja süsteemides:

Or. es

Selgitus

The definition of who receives the support should be changed so that the direct beneficiary of 
the measure is the managing body of the producers and processers in the quality programme 
(regulatory councils, consortiums and associations) and so that payment is not made to 
individual farmers, since the experienced acquired during the current programming period 
has shown this to be of slight benefit to farmers, while also making it more difficult to manage 
the provision of support. The developers of quality programmes in which farmers participate 
must also be eligible for support (see the case of ‘Ternera de los Pirineos’), since a large part 
of the cost of certification lies in certification of the processing methods and of the finished 
product. 

Muudatusettepanek 751
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab põllumajandustootjate osalemist 
järgmistes kavades ja süsteemides:

Or. es

Muudatusettepanek 752
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab põllumajandustootjate osalemist 
järgmistes kavades ja süsteemides:

Or. en

Muudatusettepanek 753
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab põllumajandustootjate osalemist 
järgmistes kavades ja süsteemides:

Or. es

Muudatusettepanek 754
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab põllumajandustootjate osalemist 
järgmistes kavades ja süsteemides:

Or. es

Muudatusettepanek 755
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab üksikute põllumajandustootjate
ning ÜTK määruse artikli 106 alusel 
tunnustatud tootjarühmade või -
organisatsioonide liitumist järgmiste 
kavade ja süsteemidega:

Or. en

Muudatusettepanek 756
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab põllumajandustootjate ning tootja-
ja valdkondlike organisatsioonide liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

Or. de

Selgitus

Tootjaorganisatsioonid ja põllumajandusühistud peaksid nendest meetmetest samuti kasu 
saama ning nad peaksid olema kaasatud kvaliteedisüsteemide arendamisse. Lisaks sellele 
tuleks katta sertifitseerimissüsteemide ühise arendamisega seotud kulud.

Muudatusettepanek 757
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus 
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 

1. Käesoleva meetme kohane toetus 
hõlmab põllumajandustootjate liitumist, sh 
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järgmiste kavade ja süsteemidega: tootjarühmade ja põllumajandusliku 
toidutööstuse ettevõtjate kaudu, järgmiste 
kavade ja süsteemidega või nendes 
varasemat osalemist programmiperioodil 
2007–2013:

Or. it

Muudatusettepanek 758
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 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus 
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist, sh 
tootjarühmade ja põllumajandusliku 
toidutööstuse ettevõtjate kaudu, järgmiste 
kavade ja süsteemidega või nendes 
varasemat osalemist programmiperioodil 
2007–2013:

Or. it

Muudatusettepanek 759
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist, sh 
tootjarühmade ja põllumajandusliku 
toidutööstuse ettevõtjate kaudu, järgmiste 
kavade ja süsteemidega:

Or. it
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Muudatusettepanek 760
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab põllumajandustootjate, 
tootjarühmade ja väikeste 
põllumajandusliku toidutööstuse 
ettevõtjate liitumist järgmiste kavade ja 
süsteemidega:

Or. fr

Muudatusettepanek 761
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist, sh 
tootjarühmade ning põllumajanduse ja 
põllumajandusliku toidutööstuse 
ettevõtjate kaudu, järgmiste kavade ja 
süsteemidega:

Or. it

Muudatusettepanek 762
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab põllumajandustootjate või 
tootjaorganisatsioonide liitumist järgmiste 
kavade ja süsteemidega:

Or. pt

Muudatusettepanek 763
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab põllumajandustootjate ja 
toiduainete töötlejate liitumist järgmiste 
kavade ja süsteemidega:

Or. en

Muudatusettepanek 764
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane teotus 
hõlmab põllumajandustootjate liitumist 
järgmiste kavade ja süsteemidega:

1. Käesoleva meetme kohane toetus 
hõlmab põllumajandustootjaid, kes on 
laiendanud oma tegevust – kes pärast 
viieaastast perioodi on laiendanud oma 
tegevusala ning alustanud uut liiki 
toodete tootmist – ning 
põllumajandustootjate liitumist järgmiste 
kavade ja süsteemidega:

Or. lt
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Muudatusettepanek 765
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liidu õigusaktidega kehtestatud 
põllumajandustoodete, puuvilla ja 
toiduainete kvaliteedikavad;

a) liidu õigusaktidega kehtestatud 
põllumajandustoodete, puuvilla ja 
toiduainete kvaliteedikavad, sh need, mille 
tunnustamismenetlus on pooleli;

Or. es

Selgitus

Kvaliteedikava peaks olema avatud ka põllumajandustootjatele, kes juba osalevad kavas, ning 
mitte ainult esimese viie aasta jooksul.

Muudatusettepanek 766
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liidu õigusaktidega kehtestatud 
põllumajandustoodete, puuvilla ja 
toiduainete kvaliteedikavad;

(a) liidu õigusaktidega kehtestatud 
põllumajandustoodete, puuvilla, soola ja 
toiduainete kvaliteedikavad;

Or. fr

Muudatusettepanek 767
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Toetus peaks hõlmama ka 
orgaanilist ja kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajanduslikku tootmist 
propageerivate kvaliteedikavade alla 
kuuluvate toodete teavitus- ja 
müügiedendusmeetmetega seotud kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 768
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriikide poolt tunnustatud 
põllumajandustoodete, puuvilla ja 
toiduainete kvaliteedikavad, mis vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

(b) liikmesriikide poolt tunnustatud 
põllumajandustoodete, puuvilla, soola ja 
toiduainete kvaliteedikavad, mis vastavad 
järgmistele kriteeriumidele:

Or. fr

Muudatusettepanek 769
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kõnealuse kava raames toodetud 
lõpptoote eripära tuleneb selgetest 
kohustustest, millega tagatakse:

i) kõnealuse kava raames toodetud 
lõpptoote eripära tuleneb selgetest 
kohustustest, millega tagatakse:

- toote eripärased tunnused või - toote eripärased tunnused või
- eripärased kasvatus- või tootmismeetodid 
või

eripärased kasvatus- või tootmismeetodid
ning mahepõllumajandus või

- lõpptoote kvaliteet, mis on inimeste, 
loomade või taimede tervise, loomade 
heaolu või keskkonnakaitse seisukohast 

- lõpptoote kvaliteet, mis on mitte ainult
inimeste, loomade või taimede tervise, 
loomade heaolu või keskkonnakaitse 
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oluliselt parem kui see, mida nõutakse 
kaubandusstandarditega;

seisukohast, vaid ka loodusvarade säästva 
majandamise, CO2 heitkoguste 
vähendamise ja GMO-vaba toodangu 
seisukohast oluliselt parem kui see, mida 
nõutakse kaubandusstandarditega;

Or. en

Muudatusettepanek 770
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- lühikesed ja kohalikud toiduainete 
tarneahelad

Or. en

Muudatusettepanek 771
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kava on avatud kõigile tootjatele; ii) kava on avatud kõigile tootjatele ja 
tootjaorganisatsioonidele;

Or. de

Muudatusettepanek 772
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kava on avatud kõigile tootjatele; ii) kava on avatud kõigile tootjatele ja 
töötlejatele;

Or. es

Selgitus

KÕIK kvaliteedikavad peavad olema rahastamiskõlblikud, kui nad on registreeritud 
hindamiseks. Praeguse programmiperioodi jooksul on see olnud võimalik ainult mõnede 
maaelu arengu programmide puhul. 

Muudatusettepanek 773
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandustoodete vabatahtliku 
sertifitseerimise süsteemid, mille kohta 
liikmesriigid kinnitavad, et need vastavad 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
vabatahtliku sertifitseerimise süsteemide 
haldamist käsitlevate liidu parimate 
tavade suunistele.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Artikli 17 lõike 1 punkti c kohased põllumajandustoodete vabatahtliku sertifitseerimise 
süsteemid tuleks kaotada. 

Muudatusettepanek 774
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandustoodete vabatahtliku 
sertifitseerimise süsteemid, mille kohta 
liikmesriigid kinnitavad, et need vastavad 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
vabatahtliku sertifitseerimise süsteemide 
haldamist käsitlevate liidu parimate 
tavade suunistele.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 775
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandustoodete vabatahtliku 
sertifitseerimise süsteemid, mille kohta 
liikmesriigid kinnitavad, et need vastavad 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
vabatahtliku sertifitseerimise süsteemide 
haldamist käsitlevate liidu parimate
tavade suunistele.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 776
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandustoodete vabatahtliku 
sertifitseerimise süsteemid, mille kohta 
liikmesriigid kinnitavad, et need vastavad 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
vabatahtliku sertifitseerimise süsteemide 

(c) põllumajandustoodete ja 
põllumajandusettevõtjate vabatahtliku 
sertifitseerimise süsteemid, mille kohta 
liikmesriigid kinnitavad, et need vastavad 
põllumajandustoodete ja toiduainete ning 
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haldamist käsitlevate liidu parimate tavade 
suunistele.

põllumajandusettevõtjate vabatahtliku 
sertifitseerimise süsteemide haldamist 
käsitlevate liidu parimate tavade suunistele.

Or. fr

Muudatusettepanek 777
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandustoodete vabatahtliku 
sertifitseerimise süsteemid, mille kohta 
liikmesriigid kinnitavad, et need vastavad 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
vabatahtliku sertifitseerimise süsteemide 
haldamist käsitlevate liidu parimate tavade 
suunistele.

(c) põllumajandustoodete ja 
põllumajandusettevõtjate vabatahtliku
sertifitseerimise süsteemid, mille kohta 
liikmesriigid kinnitavad, et need vastavad 
põllumajandustoodete, 
põllumajandusettevõtjate ja toiduainete 
vabatahtliku sertifitseerimise süsteemide 
haldamist käsitlevate liidu parimate tavade 
suunistele.

Or. en

Selgitus

Vastab muudatusettepanekule artikli 17 pealkirja kohta (eespool).

Muudatusettepanek 778
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandustoodete vabatahtliku 
sertifitseerimise süsteemid, mille kohta 
liikmesriigid kinnitavad, et need vastavad
põllumajandustoodete ja toiduainete 
vabatahtliku sertifitseerimise süsteemide 
haldamist käsitlevate liidu parimate tavade 

(c) põllumajandustoodete ja 
põllumajandusettevõtjate vabatahtliku 
sertifitseerimise süsteemid, mille kohta 
liikmesriigid kinnitavad, et need vastavad 
põllumajandustoodete, 
põllumajandusettevõtjate ja toiduainete 
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suunistele. vabatahtliku sertifitseerimise süsteemide 
haldamist käsitlevate liidu parimate tavade 
suunistele.

Or. fr

Muudatusettepanek 779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kohalike ettevõtjate piirkondlikud 
üldised kaubamärgikavad, mida 
kohaldatakse põllumajandustoodete ja 
teatavate teenuste suhtes siduvate 
tingimuste alusel, mille täitmist jälgivad 
avalikud asutused. 

Or. fr

Muudatusettepanek 780
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toetust võib kasutada ka lõike 1 
punktides a ja b osutatud kvaliteedikavade 
alla kuuluvate toodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kulude 
katmiseks.
Lõike 1 kohast toetust makstakse iga-
aastase stimuleeriva maksena, mis 
määratakse kindlaks vastavalt toetatavates 
kavades osalemisest tulenevate püsikulude 
tasemele ja mille maksimaalne kestus on 
viis aastat.
Püsikulud tähendavad kulusid, mis on 
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kantud seoses toetust saava 
kvaliteedikavaga liitumise ja nimetatud 
kavas osalemise iga-aastaste 
osamaksetega, sealhulgas vajaduse korral 
kulutused kontrollidele, mida on vaja 
tootja kava spetsifikatsioonidele vastavuse 
tõendamiseks.
Toetuse maksimummäär on sätestatud I 
lisas.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
lõike 1 punkti a reguleerimisalasse 
kuuluvaid konkreetseid liidu 
kvaliteedikavasid.

Or. es

Selgitus

Toetus peab ergutama uusi tootjaid kavadega liituma, aga ka juba osalevaid tootjaid 
osalemist jätkama. Juba eelmises EARDFis esinenud teavitamis- ja müügiedendusmeetmed on 
aidanud toodete kvaliteeti tarbijate hulgas reklaamida ning neil on olnud otsene kasulik mõju 
osalevatele tootjatele.

Muudatusettepanek 781
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ka tootjaorganisatsioonidel ja teistel 
põllumajandusühendustel, mis arendavad 
välja ühise sertifitseerimissüsteemi, mis 
vastab ELi suunistele 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
vabatahtlike sertifitseerimiskavade suhtes 
kohaldatavate parimate tavade kohta, 
peab olema võimalik saada käesoleva 
artikli alusel toetust, et aidata katta 
järgmisi kulusid:
– nõuanded ja abi tootjate algatuste 
arendamiseks;
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– haldusabi süsteemi haldamiseks;
– siseauditite läbiviimine jätkuva arengu 
tagamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 782
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toetus võib hõlmata ka lõikes 1 
osutatud kvaliteedikavade alla kuuluvate 
toodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kulusid.

Or. pt

Muudatusettepanek 783
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Ka tootjaorganisatsioonidel ja 
ühistutel, mis arendavad välja ühise 
sertifitseerimissüsteemi, mis vastab EÜ 
suunistele põllumajandustoodete ja 
toiduainete vabatahtliku sertifitseerimise 
süsteemide suhtes kohaldatavate parimate 
tavade kohta, on õigus saada sellist 
toetust, et katta järgmisi kulusid:
– nõuanded ja abi tootjate uute algatuste 
arendamiseks;
– haldusabi süsteemi haldamiseks;
– siseauditite läbiviimine jätkuva arengu 
ja kvaliteedi tagamiseks;
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– süsteemi sertifitseerimine.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on edendada tootjaorganisatsioonide ja ühistute suutlikkust 
kvaliteedikavasid rakendada, kasutades ära nende selleks otstarbeks sobivat struktuuri. 
Ühistu kollektiivne lähenemisviis kvaliteedikavadele aitab teostada järelevalvet ja pakkuda 
paljudele tootjatele tõhusat tagasisidet.

Muudatusettepanek 784
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Toetus võib hõlmata ka lõike 1 
punktides a ja b osutatud kvaliteedikavade 
alla kuuluvate toodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kulusid.

Or. es

Selgitus

Juba eelmise EARDFi tugimeetmete hulgas esinenud teavitamis- ja müügiedendusmeetmed on 
kvaliteedikavade oluline osa, sest need aitavad toodete kvaliteeti tarbijate hulgas reklaamida 
ning neil on seetõttu otsene kasulik mõju osalevatele tootjatele.

Muudatusettepanek 785
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Selle meetme kohast toetust võib 
kasutada tootjatele tekkinud selliste 
kulude ja sissetulekute vähenemise 
katmiseks, mis on tingitud 
keskkonnakaitse, rahvatervise, looma- ja 
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taimetervise, loomade heaolu ja 
tööohutuse eeskirjade kohaldamisest. 
Need eeskirjad peavad sisalduma riiklikes 
õigusaktides, millega võetakse riiklikku 
õigusesse üle ühenduse õigusaktid, mis 
seavad piirid ja piirangud, mis mõjutavad 
põllumajandusettevõtja kulusid ning 
puudutavad suurt hulka tootjaid.
Toetust makstakse kord aastas järk-
järgult väheneva kindlasummalise 
väljamaksena viie aasta jooksul alates 
sellest, kui eeskiri muutub käesoleva 
määruse kohaselt siduvaks. Toetuse 
maksimummäär on sätestatud I lisas.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada määruse 1968/2005 artiklis 31 sätestatud 
hüvitised, et tagada süsteemi jätkusuutlikkus ja põllumajandusettevõtjate 
konkurentsipositsioon.

Muudatusettepanek 786
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse 
kindlaks vastavalt toetatavates kavades 
osalemisest tulenevate püsikulude 
tasemele ja toetuse maksimaalne kestus 
on viis aastat.

Toetust antakse: 

a) iga-aastase stimuleeriva maksena, mille 
suurus määratakse kindlaks vastavalt 
toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele. 
Käesoleva lõigu kohaldamisel tähendavad 
püsikulud kulusid, mis on kantud seoses 
toetust saava kvaliteedikavaga liitumise ja 
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nimetatud kavas osalemise iga-aastaste 
osamaksetega, sealhulgas vajaduse korral 
kulutused kontrollidele, mida on vaja 
kava spetsifikatsioonidele vastavuse 
tõendamiseks.
b) käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
kvaliteedikavade alla kuuluvate toodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kulude katmiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 787
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat.

iga-aastase stimuleeriva maksena, mille 
suurus määratakse kindlaks vastavalt 
toetatavates kavades osalemisest tulenevate 
püsikulude tasemele.

Or. es

Muudatusettepanek 788
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat.

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on seitse aastat.

Or. en
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Muudatusettepanek 789
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat.

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on seitse aastat.

Or. pt

Muudatusettepanek 790
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat.

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat. Toetust 
makstakse kord aastas kulusid 
põhjendavate dokumentide esitamisel, 
kuid tootja esitab ainult ühe taotluse 
viieaastase perioodi kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 791
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat.

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat. Toetust 
makstakse kord aastas kulusid 
põhjendavate dokumentide esitamisel, 
kuid tootja esitab ainult ühe taotluse 
viieaastase perioodi kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 792
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse iga-aastase 
stimuleeriva maksena, mille suurus 
määratakse kindlaks vastavalt 
toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja 
toetuse maksimaalne kestus on viis 
aastat.

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva maksena, 
mille suurus määratakse kindlaks vastavalt 
toetatavates kavades osalemisest tulenevate 
püsikulude tasemele ja toetuse maksimaalne 
kestus on viis aastat. Makseid tehakse kord aastas 
vajalike dokumentide esitamisel. Kuid tootja 
esitab ainult ühe taotluse viieaastase perioodi 
kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 793
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
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vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat.

vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat. Toetust 
makstakse kord aastas nõutavate 
dokumentide esitamisel, kuid toetusesaaja 
avaldus kehtib mitu aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 794
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat.

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat.
Makseid tehakse kord aastas vajalike 
dokumentide esitamisel. Kuid tootja esitab 
ainult ühe taotluse viieaastase perioodi 
kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 795
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat.

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat.
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Makseid tehakse kord aastas vajalike 
dokumentide esitamisel. Kuid tootja esitab 
ainult ühe taotluse viieaastase perioodi 
kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 796
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat.

Toetust antakse iga-aastase stimuleeriva 
maksena, mille suurus määratakse kindlaks 
vastavalt toetatavates kavades osalemisest 
tulenevate püsikulude tasemele ja toetuse 
maksimaalne kestus on viis aastat. Kuid 
põllumajandustootjatel, kes on 
laiendanud oma tegevust – kes pärast 
viieaastast perioodi on laiendanud oma 
tegevusala ning alustanud uut liiki 
toodete tootmist – peaks olema õigus 
saada täiendavat toetust.

Or. lt

Muudatusettepanek 797
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust antakse tootjaorganisatsioonidele, 
mis taotlevad esimest korda osalemist 
käesolevas artiklis osutatud 
kvaliteedikavades, et aidata neil viia läbi 
esialgsed tehnilised uuringud (toodete 
kirjeldus, spetsifikatsioonide määratlus 
jne), turuuuringud (turustamine, 
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tootepaigutus, klientide otsimine jne) ning 
õiguslikud menetlused (kvaliteedimärgi 
haldusühingu loomine jne).

Or. fr

Muudatusettepanek 798
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõigu kohaldamisel tähendavad 
püsikulud kulusid, mis on kantud seoses 
toetust saava kvaliteedikavaga liitumise ja 
nimetatud kavas osalemise iga-aastaste 
osamaksetega, sealhulgas vajaduse korral 
kulutused kontrollidele, mida on vaja kava 
spetsifikatsioonidele vastavuse 
tõendamiseks.

Käesoleva lõigu kohaldamisel tähendavad 
püsikulud kulusid, mis on kantud seoses 
toetust saava kvaliteedikavaga liitumise ja 
nimetatud kavas osalemise iga-aastaste 
osamaksetega, sealhulgas vajaduse korral 
kulutused kontrollidele, mida on vaja kava 
spetsifikatsioonidele vastavuse 
tõendamiseks. Kulutused kontrollidele, 
mida kannavad tootjarühmade 
ühendused, mis on esitanud taotluse 
kvaliteedimärgi tunnustamiseks, on 
abikõlblikud alates üleminekuperioodi 
algusest, s.t kui liikmesriik edastab 
dokumendid komisjonile.

Or. it

Muudatusettepanek 799
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõigu kohaldamisel tähendavad 
püsikulud kulusid, mis on kantud seoses 
toetust saava kvaliteedikavaga liitumise ja 

Käesoleva lõigu kohaldamisel tähendavad 
püsikulud kulusid, mis on kantud seoses 
toetust saava kvaliteedikavaga liitumise ja 
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nimetatud kavas osalemise iga-aastaste 
osamaksetega, sealhulgas vajaduse korral 
kulutused kontrollidele, mida on vaja kava 
spetsifikatsioonidele vastavuse 
tõendamiseks.

nimetatud kavas osalemise iga-aastaste 
osamaksetega, sealhulgas vajaduse korral 
kulutused kontrollidele, mida on vaja kava 
spetsifikatsioonidele vastavuse 
tõendamiseks. Kulutused kontrollidele, 
mida kannavad uued tootjarühmad, mis 
on esitanud taotluse kvaliteedimärgi 
tunnustamiseks, on abikõlblikud alates 
üleminekuperioodi algusest, s.t kui 
liikmesriik edastab dokumendid 
komisjonile.

Or. it

Muudatusettepanek 800
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toetust võib anda teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmeteks selliste lõikes 1 
osutatud kvaliteetsete 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
jaoks, mis veel ei saa 
müügiedendustoetust. Toetuse saajad 
võivad olla mis tahes organisatsioonid, 
kuhu kuuluvad aktiivselt põllumajanduse 
või toiduainete kvaliteedikavades osalevad 
ettevõtjad või mis esindavad neid 
ettevõtjaid. Toetust võivad saada ka 
kutseorganisatsioonid ja/või kutsealade 
vahelised organisatsioonid, mis esindavad 
ühte või mitut toodet ja/või sektorit, 
samuti kvaliteetsete põllumajandustoodete 
ja toiduainete propageerimisega tegelevad 
piirkondlikud ühendused.
Ühismeetmeid võivad teostada mitmed 
tootjaühendused, olenemata sellest, kas 
need on ühinenud üheks liiduks või 
esindab neid kutseorganisatsioon ja/või 
kutsealade vaheline organisatsioon või 
piirkondlik müügiedendusühendus. 
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Sellisel juhul võib osutada toodete 
piirkondlikule päritolule, kuid see ei tohi 
olla silmapaistvam kui toote peamine 
sõnum.

Or. fr

Muudatusettepanek 801
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toetust võivad saada rühmad, mis 
esitavad uued taotlused kvaliteedikavades 
osalemiseks (artikli 17 lõike 1 punktid a ja 
b), et aidata neil viia läbi esialgsed 
tehnilised uuringud (toodete kirjeldus, 
spetsifikatsioonide määratlus jne), 
turuuuringud (turustamine, 
tootepaigutus, kliendiuuringud) ning 
õiguslikud uuringud (kvaliteedimärgi 
haldusühenduste loomine jne). Toetust on 
võimalik saada viie aasta jooksul pärast 
seda, kui kvaliteedimärgi tunnustamise 
ametlik taotlus on liikmesriigis esitatud.

Or. it

Muudatusettepanek 802
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toetus võib hõlmata ka lõike 1 
punktides a, b ja c osutatud 
kvaliteedikavades osalemiseks vajaliku 
abiga seotud kulusid ning nende kavade 
alla kuuluvate toodetega seotud 
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teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kulusid. 

Or. ro

Muudatusettepanek 803
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuse maksimumsumma on sätestatud 
I lisas.

3. Toetuse maksimumsummad on 
sätestatud I lisas.

Or. es

Muudatusettepanek 804
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave kava kohta on kergesti kättesaadav 
ja sellega liitumise taotlemine on lihtne, 
menetlus toimub kiiresti ja läbipaistvalt, 
ilma põhjendamatute haldusnõuete ja –
piiranguteta;

Or. en

Muudatusettepanek 805
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Kvaliteedimeetmed

Meetmed, millega püütakse parandada 
tootmise ja toodete kvaliteeti:
1) aidates põllumajandustootjatel 
kohaneda ühenduse õigusaktidel 
põhinevate kõrgete nõuetega,
2) ergutades põllumajandustootjaid 
osalema toidukvaliteedikavades,
3) toetades tootjarühmi 
toidukvaliteedikavade alla kuuluvate 
toodete propageerimisel ja neist 
teavitamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 806
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Toetust võib kasutada artikli 17 lõike 1 
punktides a ja b osutatud kvaliteedikavade 
alla kuuluvate toodete teavitamis- ja 
müügiedendusmeetmete kulude 
katmiseks.
Toetust võivad saada kõik 
organisatsioonid, mis hõlmavad või 
esindavad põllumajandustoodete või 
põllumajanduslike toiduainete 
kvaliteedikavades aktiivselt osalevaid 
tootjaid, olenemata organisatsiooni 
õiguslikust vormist. Toetust võivad saada 
ka kutseorganisatsioonid ja/või kutsealade 
vahelised organisatsioonid, mis esindavad 
ühte või mitut toodet ja/või sektorit, 
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samuti kvaliteetsete põllumajandustoodete 
ja toiduainete propageerimisega tegelevad 
piirkondlikud ühendused. 
Müügiedendus hõlmab eelkõige laatadel 
ja näitustel osalemist ja/või nende 
korraldamist ning sarnaseid avalike 
suhete alaseid tegevusi, nt reklaami eri 
meediakanalites või müügikohtades.
Peamine sõnum peaks rõhutama 
kõnealuste toodete eriomadusi ja eeliseid, 
eelkõige nende kvaliteeti, konkreetsete 
tootmismeetodite kasutamist ning kõrgeid 
loomade heaolu ja keskkonnahoiu norme, 
mis on seotud kõnealuse toote 
kvaliteedimärgiga.
Ühismeetmeid võivad teostada erinevaid 
tootjarühmad, olenemata nende 
liikmestaatusest mõnes ühenduses. Neid 
võib esindada ka kutseorganisatsioon 
ja/või kutsealade vaheline organisatsioon 
või müügiedendusega tegelev piirkondlik 
asutus. Viimasel juhul võib osutada 
toodete piirkondlikule päritolule, kuid see 
ei tohi olla silmapaistvam kui põhisõnum.
Tuleb järgida erimenetlust tagamaks, et 
maaelu arengu toetust saavad meetmed ei 
saaks toetust nõukogu määruse (EÜ) nr 
3/2008 (põllumajandussaaduste ja toodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kohta siseturul ja kolmandates riikides) 
alusel.

Or. it

Muudatusettepanek 807
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
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1. Artikli 20 punkti c alapunkti i kohasest 
toetusest hüvitatakse 
põllumajandustootjatele tulude 
vähenemisest tingitud teatavad kulud, mis 
tulenevad keskkonnakaitse, rahvatervise, 
looma- ja taimetervise, loomade heaolu ja 
tööohutuse normide rakendamisest. Need 
nõuded peavad olema äsja riiklikesse 
õigusaktidesse ELi õiguse rakendamiseks 
sisse toodud ning need peavad kehtestama 
põllumajanduslikule tootmisele uued 
kohustused või nõuded, millel on oluline 
mõju tegevuskuludele ning mis
puudutavad märkimisväärset hulka 
põllumajandustootjaid.
2. Toetust makstakse kord aastas 
ühesuguste, ajutiste ja järg-järgult 
vähenevate maksetena maksimaalselt viie 
aasta jooksul alates kuupäevast, mil säte 
ELi õiguses kohustuslikuks muutub. 
Toetuse maksimumsumma on sätestatud 
lisas.

Or. it

Muudatusettepanek 808
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
1. Artikli 20 punkti c alapunkti i kohasest 
toetusest hüvitatakse 
põllumajandustootjatele osaliselt kulud ja 
sissetulekute vähenemine, mis tulenevad 
keskkonnakaitse, rahvatervise, looma- ja 
taimetervise, loomade heaolu ja 
tööohutuse normide kohaldamisest. Need 
nõuded peavad olema riiklikesse 
õigusaktidesse ühenduse õiguse 
rakendamiseks sisse toodud ning need 
peavad kehtestama põllumajanduslikule 
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tootmisele uued kohustused või piirangud, 
millel on oluline mõju 
põllumajandusettevõtte tüüpilistele 
tegevuskuludele ning mis puudutavad 
märkimisväärset hulka 
põllumajandustootjaid.
2. Toetust makstakse kord aastas 
kindlasummaliste, ajutiste ja järg-järgult 
vähenevate maksetena maksimaalselt viie 
aasta jooksul alates kuupäevast, mil norm 
ühenduse õiguse alusel kohustuslikuks 
muutub. Toetuse maksimumsumma on 
sätestatud lisas.

Or. pt

Muudatusettepanek 809
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringud materiaalsesse varasse Investeeringud materiaalsesse varasse
säästva, tervisliku, kliimasõbraliku ja 
loomade heaolu arvestava toodangu 
tagamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 810
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane toetus 
hõlmab materiaalsetesse ja/või 
immateriaalsetesse varadesse tehtavaid 

1. Materiaalsetesse ja/või 
immateriaalsetesse varadesse tehtavaid 
investeeringuid hõlmav toetus puudutab 
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investeeringuid, mis: järgmisi meetmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 811
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust;

(a) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise keskkonnasõbraliku 
infrastruktuuriga, sealhulgas 
põllumajandus- ja metsamaale
juurdepääsu, maakorralduse ja -
paranduse, energiaga varustamise ja 
veeressursside majandamisega seotud 
tegevused vastavalt artiklis 5 sätestatud 
neljandale ja viiendale prioriteedile; või

Or. en

Muudatusettepanek 812
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust;

(a) parandavad märkimisväärselt 
põllumajanduslikku tegevust säästvuse, 
tervisele tuleneva kasu, kliima ja 
loomasõbraliku tootmise seisukohast;

Or. en

Muudatusettepanek 813
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust;

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise tootmissüsteemide üldist
majanduslikku ja keskkonnaalast
tulemuslikkust, nagu on osutatud artiklis 
29, sealhulgas nende ressursitõhusust ja 
kasvuhoonegaaside tasakaalu;

Or. en

Muudatusettepanek 814
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust;

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust ning 
annavad olulise panuse kliimat 
kahjustavate heitmete minimeerimisse 
ja/või loomade heaolu normide 
parandamisse ja/või töökohtade loomisse;

Or. de

Muudatusettepanek 815
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust;

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust ja/või 
annavad panuse artiklis 5 ning eriti selle 
punkti 1 alapunktis b ja punkti 5 
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alapunktis c nimetatud liidu maaelu 
arengu prioriteetidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 816
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust;

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust ja/või 
annavad panuse artiklis 5 loetletud liidu 
maaelu arengu prioriteetidesse;

Or. en

Selgitus

Enlarge the scope of the provision. Innovation is underpinned by investments made in new or 
not fully developed technologies which have to be certified and approved, e.g. new 
technologies on mitigating climate changes. Such investments can be very risky. However, in 
order to ensure that investments are made to tackle the new societal challenges, support rates 
should be increased if the investments are carried out in relation to activities of maturing the 
market, e.g. testing, certification and documentation of products and technologies. To this 
effect, there is also a need for a one-window approach for Commission approval of support 
pursuant to the provisions for rural development support and state aid rules when it comes to 
supporting innovation, development and investments made with regard to the production of 
products not covered by Annex I to the Treaty.

Muudatusettepanek 817
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust;

(a) parandavad põllumajandusettevõtte
üldist tulemuslikkust majanduslikus, 
keskkonnaalases ja/või sotsiaalses 
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tähenduses;

Or. de

Muudatusettepanek 818
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust;

(a) parandavad põllumajandusettevõtte
üldist majanduslikku, keskkonnaalast 
ja/või sotsiaalset tulemuslikkust;

Or. fr

Muudatusettepanek 819
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust;

(a) parandavad põllumajandusettevõtte
üldist keskkonnaalast ja majanduslikku
tulemuslikkust ja

Or. en

Muudatusettepanek 820
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust;

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise ning ühistute ja 
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tootjaorganisatsioonide, kes vastavad 
määruse (EL) nr (ÜTK/2012) artiklis 106 
sätestatud tingimustele, üldist 
tulemuslikkust;

Or. pt

Muudatusettepanek 821
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust;

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise ning ÜTK määruse artikli 
106 kohaselt tunnustatud ühistute ja 
tootjaorganisatsioonide üldist 
tulemuslikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 822
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust;

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise või määruse (EL) nr [...] 
[ÜTK] artikli 106 kohaselt tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide üldist 
tulemuslikkust;

Or. fr

Muudatusettepanek 823
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandavad põllumajandusliku 
majapidamise üldist tulemuslikkust;

(a) investeeringud, mis parandavad 
põllumajandusliku majapidamise üldist 
tulemuslikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 824
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) parandavad tootja bioohutust, sh 
loomade heaolu;

Or. en

Muudatusettepanek 825
Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vastavad asjaomase investeeringu 
suhtes kohaldatavatele ühenduse 
nõuetele;

Or. es

Muudatusettepanek 826
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Artur Zasada, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on seotud ELi toimimise lepingu I 
lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla töötlemise, turustamise ja/või 
tootearendusega. Tootmisprotsessi väljund
võib olla kõnealuse lisaga hõlmamata
toode;

(b) on seotud ELi toimimise lepingu I 
lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla töötlemise, turustamise ja/või 
tootearendusega. Tootmisprotsessi väljund
peaks olema kõnealuse lisaga hõlmatud
toode või biokütus või bioenergia;

Or. pl

Selgitus

Me suhtume kriitiliselt ettepanekusse toetada investeeringuid, mis on seotud 
põllumajandustoodete töötlemisega toodeteks, mida sellisena ei tunnustata (s.t need ei sisaldu 
lepingu I lisas). See avab võimaluse suunata abi ettevõtjatele, kellel on vähe pistmist 
põllumajandusliku esmatootmise sektoriga ning kes toodavad suure lisandväärtusega 
kõrgtöödeldud tooteid. See võimalus peaks kehtima üksnes biokütuste ja bioenergia sektori 
puhul.

Muudatusettepanek 827
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on seotud ELi toimimise lepingu I 
lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla töötlemise, turustamise ja/või 
tootearendusega. Tootmisprotsessi väljund 
võib olla kõnealuse lisaga hõlmamata 
toode;

(b) on seotud ELi toimimise lepingu I 
lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla töötlemise, turustamise ja/või 
tootearendusega. Tootmisprotsessi väljund 
võib olla kõnealuse lisaga hõlmamata 
toode; see puudutab investeeringuid ja 
väikeettevõtjaid, mis on seotud 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
töötlemise, turustamise ja arendamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 828
Herbert Dorfmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on seotud ELi toimimise lepingu I 
lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla töötlemise, turustamise ja/või 
tootearendusega. Tootmisprotsessi väljund 
võib olla kõnealuse lisaga hõlmamata 
toode;

(b) on seotud ELi toimimise lepingu I 
lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla töötlemise, säilitamise, 
turustamise ja/või tootearendusega. 
Tootmisprotsessi väljund võib olla 
kõnealuse lisaga hõlmamata toode;

Or. it

Muudatusettepanek 829
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on seotud ELi toimimise lepingu I 
lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla töötlemise, turustamise ja/või 
tootearendusega. Tootmisprotsessi väljund 
võib olla kõnealuse lisaga hõlmamata 
toode;

(b) on seotud ELi toimimise lepingu I 
lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla töötlemise, turustamise, 
ladustamise ja/või tootearendusega. 
Tootmisprotsessi väljund võib olla 
kõnealuse lisaga hõlmamata toode;

Or. ro

Muudatusettepanek 830
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on seotud ELi toimimise lepingu I 
lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla töötlemise, turustamise ja/või 
tootearendusega. Tootmisprotsessi väljund 

(b) on seotud ELi toimimise lepingu I 
lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla töötlemise, turustamise ja/või 
tootearendusega põllumajandusettevõtjate 
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võib olla kõnealuse lisaga hõlmamata 
toode;

ja/või muude ettevõtjate poolt.
Tootmisprotsessi väljund võib olla 
kõnealuse lisaga hõlmamata toode;

Or. fr

Muudatusettepanek 831
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on seotud ELi toimimise lepingu I 
lisaga hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla töötlemise, turustamise ja/või
tootearendusega. Tootmisprotsessi väljund 
võib olla kõnealuse lisaga hõlmamata 
toode;

(b) ELi toimimise lepingu I lisaga 
hõlmatud põllumajandustoodete või 
puuvilla töötlemine, turustamine ja/või
tootearendus. Tootmisprotsessi väljund 
võib olla kõnealuse lisaga hõlmamata 
toode;

Or. en

Muudatusettepanek 832
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) on seotud selliste teenuste 
osutamisega põllu- ja 
metsamajanduslikele majapidamistele, 
mis aitavad suurendada sissetulekut ja 
tööhõivet.

Or. fr

Muudatusettepanek 833
Bas Eickhout
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse,
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse,
energiasäästu ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused, samuti 
bioloogilise mitmekesisuse tagamine ja 
muud ökosüsteemiteenused;

Or. en

Muudatusettepanek 834
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse,
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse,
energiasäästu ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

Or. en

Muudatusettepanek 835
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 18 – lõige 1 – punkt c



AM\909362ET.doc 65/169 PE492.949v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused, samuti 
põllumajandustootmist ja eelkõige 
maaviljelussüsteeme toetavad 
veepumbajaamad; või

Or. it

Muudatusettepanek 836
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused, samuti 
põllumajandustootmist ja eelkõige 
maaviljelussüsteeme toetavad 
veepumbajaamad; või

Or. it

Muudatusettepanek 837
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on seotud põllumajanduse arendamise (c) on seotud põllumajanduse arendamise 
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ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused, 
eelistades maakasutuse, veevarustuse ja 
niisutuse ühiseid juhtimissüsteeme; või

Or. it

Muudatusettepanek 838
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused, eelkõige 
ühised maa ja veeressursside haldamise 
süsteemid; või

Or. pt

Muudatusettepanek 839
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise (eraldi toetuskavade 
kaudu) ning veeressursside majandamise
ja niisutusega seotud tegevused; või
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Or. en

Muudatusettepanek 840
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside
majandamisega seotud tegevused; või

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside
majandamise seotud tegevused, samuti 
taastuvenergiat tootvad niisutusega seotud 
rajatised; või

Or. es

Selgitus

Energiasäästu pakkuvad investeeringud peaksid olema samuti toetuskõlblikud.

Muudatusettepanek 841
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

(c) on seotud põllumajanduse ja 
metsanduse arendamise ja kohandamise 
infrastruktuuriga, sealhulgas 
põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused, sh 
ühised maa ja veeressursside haldamise 
süsteemid; või

Or. en
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Muudatusettepanek 842
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

(c) on seotud põllumajanduse ja 
metsanduse arendamise ja kohandamise 
infrastruktuuriga, sealhulgas 
põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

Or. en

Muudatusettepanek 843
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

(c) on seotud põllumajanduse ja 
metsanduse arendamise ja kohandamise 
infrastruktuuriga, sealhulgas 
põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

Or. fr

Muudatusettepanek 844
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ning veeressursside 
majandamise, suunamise ja
veevarustusega seotud tegevused; või

Or. lv

Muudatusettepanek 845
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) on seotud põllumajanduse arendamise ja 
kohandamise infrastruktuuriga, sealhulgas 
põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

c) on seotud põllumajanduse või 
metsanduse arendamise ja kohandamise 
infrastruktuuriga, sealhulgas 
põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

Or. bg

Muudatusettepanek 846
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on seotud põllumajanduse arendamise 
ja kohandamise infrastruktuuriga, 
sealhulgas põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 

(c) põllumajanduse arendamise ja 
kohandamise infrastruktuur, sealhulgas 
põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -paranduse, 
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energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

energiaga varustamise ja veeressursside 
majandamisega seotud tegevused; või

Or. en

Muudatusettepanek 847
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud põllumajanduslike ja 
metsanduslike keskkonnakohustuste, 
liikide ja elupaikade elurikkuse 
kaitsestaatuse või Natura 2000 ala ning 
muude programmis kindlaksmääratud 
kõrge loodusliku väärtusega alade 
üldkasutusväärtuse suurendamisega.

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud Natura 2000 ala ning muude 
programmis kindlaksmääratud kõrge 
loodusliku väärtusega alade 
üldkasutusväärtuse suurendamisega.

Or. it

Muudatusettepanek 848
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 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud põllumajanduslike ja 
metsanduslike keskkonnakohustuste,
liikide ja elupaikade elurikkuse 
kaitsestaatuse või Natura 2000 ala ning 
muude programmis kindlaksmääratud 
kõrge loodusliku väärtusega alade 
üldkasutusväärtuse suurendamisega.

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud liikide ja elupaikade elurikkuse 
kaitsestaatuse või Natura 2000 ala ning 
muude programmis kindlaksmääratud 
kõrge loodusliku väärtusega alade 
üldkasutusväärtuse suurendamisega.

Or. it
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Muudatusettepanek 849
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud põllumajanduslike ja 
metsanduslike keskkonnakohustuste, 
liikide ja elupaikade elurikkuse 
kaitsestaatuse või Natura 2000 ala ning 
muude programmis kindlaksmääratud 
kõrge loodusliku väärtusega alade 
üldkasutusväärtuse suurendamisega.

(d) on tootlikud ja mittetootlikud 
investeeringud, mis on seotud 
põllumajanduslike ja metsanduslike 
keskkonnakohustuste, liikide ja elupaikade 
elurikkuse kaitsestaatuse või Natura 2000 
ala ning muude programmis 
kindlaksmääratud kõrge loodusliku 
väärtusega alade üldkasutusväärtuse 
suurendamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 850
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud põllumajanduslike ja 
metsanduslike keskkonnakohustuste, 
liikide ja elupaikade elurikkuse 
kaitsestaatuse või Natura 2000 ala ning 
muude programmis kindlaksmääratud 
kõrge loodusliku väärtusega alade 
üldkasutusväärtuse suurendamisega.

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud põllumajanduslike ja 
metsanduslike keskkonnakohustuste, 
liikide ja elupaikade elurikkuse 
kaitsestaatuse, mahepõllunduse või Natura 
2000 ala ning muude programmis 
kindlaksmääratud kõrge loodusliku 
väärtusega alade üldkasutusväärtuse 
suurendamisega; see hõlmab ka artikli 17 
kohaseid investeeringuid konkreetsetesse 
kvaliteedikavadesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 851
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud põllumajanduslike ja 
metsanduslike keskkonnakohustuste, 
liikide ja elupaikade elurikkuse 
kaitsestaatuse või Natura 2000 ala ning 
muude programmis kindlaksmääratud 
kõrge loodusliku väärtusega alade 
üldkasutusväärtuse suurendamisega.

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud põllumajanduslike ja 
metsanduslike keskkonnakohustuste,
veeressursside kaitse, liikide ja elupaikade 
elurikkuse kaitsestaatuse või Natura 2000 
ala ning muude programmis 
kindlaksmääratud kõrge loodusliku 
väärtusega alade üldkasutusväärtuse 
suurendamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 852
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud põllumajanduslike ja 
metsanduslike keskkonnakohustuste, 
liikide ja elupaikade elurikkuse 
kaitsestaatuse või Natura 2000 ala ning 
muude programmis kindlaksmääratud 
kõrge loodusliku väärtusega alade 
üldkasutusväärtuse suurendamisega.

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud põllumajanduslike ja 
metsanduslike keskkonnakohustuste,
veeressursside kaitse, liikide ja elupaikade 
elurikkuse kaitsestaatuse või Natura 2000 
ala ning muude programmis 
kindlaksmääratud kõrge loodusliku 
väärtusega alade üldkasutusväärtuse 
suurendamisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 853
Ramon Tremosa i Balcells
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud põllumajanduslike ja 
metsanduslike keskkonnakohustuste, 
liikide ja elupaikade elurikkuse 
kaitsestaatuse või Natura 2000 ala ning 
muude programmis kindlaksmääratud 
kõrge loodusliku väärtusega alade 
üldkasutusväärtuse suurendamisega.

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud põllumajanduslike ja 
metsanduslike keskkonnakohustuste, 
liikide ja elupaikade elurikkuse 
kaitsestaatuse või Natura 2000 ala ning 
muude programmis kindlaksmääratud 
kõrge loodusliku väärtusega alade 
üldkasutusväärtuse suurendamisega.

Kui investeeringuid tehakse ühenduse 
nõuetega vastavusse viimiseks, võib 
toetust anda ainult nendele 
investeeringutele, mida tehakse alles 
kehtestatud ühenduse nõuetega 
vastavusse viimiseks. Sel juhul võib 
nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks 
võimaldada ajapikendust, mis ei ületa 36 
kuud alates kuupäevast, mil see nõue 
muutus põllumajandusettevõtte jaoks 
kohustuslikuks.

Or. es

Muudatusettepanek 854
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud põllumajanduslike ja 
metsanduslike keskkonnakohustuste, 
liikide ja elupaikade elurikkuse 
kaitsestaatuse või Natura 2000 ala ning 
muude programmis kindlaksmääratud 
kõrge loodusliku väärtusega alade 
üldkasutusväärtuse suurendamisega.

(d) mittetootlikud investeeringud, mis on 
seotud põllumajanduslike ja metsanduslike 
keskkonnakohustuste, liikide ja elupaikade 
elurikkuse kaitsestaatuse või Natura 2000 
ala ning muude programmis 
kindlaksmääratud kõrge loodusliku 
väärtusega alade üldkasutusväärtuse 
suurendamisega.
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Or. en

Muudatusettepanek 855
James Nicholson, Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) on seotud põllumajandustootjate 
investeeringutega, mis on tehtud selleks, 
et täita uusi ühenduse õigusakte 
keskkonnakaitse, rahvatervise, looma- ja 
taimetervise ning loomade heaolu 
valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 856
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) aitavad edendada 
keskkonnasäästlikku majanduskasvu, 
kaitsta töökohti tootmisahela kõigis 
osades ning luua 
põllumajandusettevõtjatele uusi 
tegevusvaldkondi, nt turismisektoris ja 
sotsiaalsfääris;

Or. de

Selgitus

Investeeringutoetus on tegevuse mitmekesistamise oluline eeldus. Seda tuleks anda 
konkreetsetele meetmetele, mille abi luuakse uusi tegevusharusid nagu sotsiaalne 
põllumajandus, järgides „Green Care’i” ja agroturismi eeskuju.
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Muudatusettepanek 857
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) puudutavad bioloogilise tõrje 
meetmeid kui vahendit vähendada või 
leevendada kahjurite hulka või nende 
mõju, nt looduslike vaenlaste ja 
looduslike taimetugevdajate kasutamine, 
kui need meetmed on aasta lõikes 
kallimad kui nendele vastavad keemilised 
vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 858
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) puudutavad bioloogilise tõrje 
meetmeid kui vahendit vähendada või 
leevendada kahjurite hulka või nende 
mõju, nt looduslike vaenlaste ja 
looduslike taimetugevdajate kasutamine,
kui need meetmed on aasta lõikes 
kallimad kui nendele vastavad keemilised 
vahendid.

Or. en

Selgitus

Füüsilised investeerimismeetmed võivad olla väga kahjulikud, kui neid ei tasakaalustata 
keskkonnakaitsevahenditega. Bioloogiline tõrje ei ole praegu võrreldes tavapestitsiididega 
piisavalt konkurentsivõimeline. See on aga uuenduslik viis pestitsiidide kasutamist 
vähendada, säilitades samas kahjuritõrje hea taseme.
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Muudatusettepanek 859
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) on seotud üleminekuga 
tootmissüsteemidele, mis hõlmavad 
oluliselt kõrgemaid loomade heaolu 
norme, kui õigusaktides sätestatud 
miinimumnõuded.

Or. en

Muudatusettepanek 860
Jens Rohde, Anne E. Jensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) on seotud investeeringutega, mis 
edendavad taastuvate materjalide ja 
energiaallikate, kõrvalsaaduste, jäätmete, 
jääkide ja muude toiduks 
mittekasutatavate toorainete pakkumist, 
eeltöötlust ja kasutamist biomajanduse 
edendamise eesmärgil;

Or. en

Selgitus

Agriculture and forestry play a key role in achieving the priorities of a more resource efficient 
EU and in relating to lessening dependence on fossil fuels for the use in the energy sector but 
also in the production of materials. This must be done while ensuring a high degree of 
sustainability and food security. It should therefore be possible to support investments in 
physical assets related to the collection, pre-treatment and transport of residues, wastes and 
by-products, such as straw, manure and forest-residues for use in the production of not only 
renewable energy, but also the production of advanced biobased products. The proposed 
amendment ensures consistency with Article 5, paragraph 5, c.
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Muudatusettepanek 861
Esther de Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) on seotud investeeringutega, mis 
võimaldavad taastuvate materjalide ja 
energiaallikate, kõrvalsaaduste, jäätmete, 
jääkide ja muude toiduks 
mittekasutatavate toorainete pakkumist ja 
kasutamist biomajanduse edendamise 
eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 862
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele. 
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 863
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele. 
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 864
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele. 
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-

välja jäetud
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analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 865
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele. 
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 866
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele. 
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 

välja jäetud
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määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 867
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.

Or. it

Muudatusettepanek 868
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
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põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

põllumajanduslikele majapidamistele.

Or. de

Selgitus

Põllumajanduse investeeringutoetusele läve kehtestamine on diskrimineeriv ja seetõttu 
vastuvõetamatu.

Muudatusettepanek 869
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele. 
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi. 

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 870
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.

Or. en

Muudatusettepanek 871
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
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põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 872
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.

Or. fr

Muudatusettepanek 873
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
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üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

Or. it

Muudatusettepanek 874
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse
üksikutele või kombineeritud
põllumajanduslikele majapidamistele.

Or. it

Muudatusettepanek 875
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Giovanni La Via, 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
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse
üksikutele või kombineeritud
põllumajanduslikele majapidamistele ning 
põllumajanduslike teenuste osutajatele.

Or. it

Muudatusettepanek 876
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele, 
määruse (EL) nr [...] [ÜTK] artikli 106 
alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele ning 
põllumajanduslike teenuste osutajatele. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 877
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele ning 
ühistutele ja tootjaorganisatsioonidele, 
kes vastavad määruse (EL) nr 
(ÜTK/2012) artiklis 106 sätestatud 
tingimustele. Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

Or. pt

Muudatusettepanek 878
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse
üksnes põllumajanduslikele 
majapidamistele, sh kombineeritud 
majapidamistele. Lõike 1 punktide b, c ja 
d kohast toetust antakse üldjuhul 
põllumajanduslikele majapidamistele, sh 
kombineeritud majapidamistele. Muude 
toetusesaajate kui põllumajandustootjate
puhul muudavad liikmesriikide asutused 
toetuse andmise sõltuvaks 
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põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

kvantitatiivsetest ja muudest tõendustest 
toetust vajava investeeringu kasulikkuse 
kohta majapidamistele.

Or. it

Muudatusettepanek 879
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele. 
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted,
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse
üksnes põllumajanduslikele 
majapidamistele, sh kombineeritud 
majapidamistele. Lõike 1 punktide b, c ja 
d kohast toetust antakse üldjuhul 
põllumajanduslikele majapidamistele, sh 
kombineeritud majapidamistele. Muude 
toetusesaajate kui põllumajandustootjate 
puhul muudavad liikmesriikide asutused 
toetuse andmise sõltuvaks 
kvantitatiivsetest ja muudest tõendustest 
toetust vajava investeeringu kasulikkuse 
kohta majapidamistele.

Or. it

Muudatusettepanek 880
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Lõike 1 punkti b kohast toetust võib anda 
põllumajandusettevõtetele või 
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investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

maapiirkondades asuvatele avaliku 
sektori asutustele.

Or. ro

Muudatusettepanek 881
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele, välja 
arvatud jätkusuutmatutele 
põllumajandussüsteemidele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

Or. en

Muudatusettepanek 882
George Lyon, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandustootjatel, kes osalevad 
meetmetes, mis aitavad kaasa määruse 
(EL) nr DP/2012 III jaotise 2. peatükis 
kirjeldatud süsiniku-, toitaine- ja 
tootmistõhususele, on mainitud meetmete 
täiendamiseks eelisjuurdepääs lõike 1 
punkti a kohasele toetusele kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
eest. Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

Or. en

Selgitus

Süsiniku-, toitaine- ja tootmistõhusust edendavate keskkonnameetmete kasutuselevõtmine 
peaks otsetoetuste puhul olema seotud eelisjuurdepääsuga nõustamisele ja 
eelisjuurdepääsuga investeeringutoetustele nende põllumajandustootjate jaoks, kes neid 
meetmeid kasutavad, eesmärgiga luua ressursitõhusama põllumajanduse saavutamiseks 
vajalik positiivne mõjuring.

Muudatusettepanek 883
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

2. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
põllumajanduslikele majapidamistele.
Põllumajandusettevõtte 
ümberkorraldamisse tehtavate 
investeeringute puhul on toetuskõlblikud 
üksnes sellised põllumajandusettevõtted, 
mis ei ületa teatavat suurust; liikmesriigid 
määravad selle suuruse kindlaks 
programmis, võttes aluseks liidu maaelu 
arengu prioriteedi „Iga liiki 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse 
suurendamine” suhtes teostatud SWOT-
analüüsi.

Lõike 1 punkti b kohast toetust makstakse 
üksnes VKEdele ning 
tootjaorganisatsioonidele ja 
põllumajandusühistutele, olenemata 
nende suurusest. Analoogiliselt 
edendatakse ka artiklis 49 määratletud 
valikukriteeriumitega 
tootjaorganisatsioonide ja ühistute 
rakendatavaid projekte. 

Or. es

Selgitus

The proposal for a Regulation should be amended to factor in the type of enterprise eligible 
for the measure. Hence, support should be restricted to SMEs and producer organisations 
and cooperatives, regardless of their size, since in the case of such undertakings the benefits 
and added value generated by investment is certain to reach the producers/members in the 
area concerned. Both in the text of the Regulation and in its implementation, priority needs to 
be given to undertakings such as producer associations, cooperatives and organisations, and 
to any other body that integrates farmers with the agri-food chain.

Muudatusettepanek 884
Jens Rohde, Anne E. Jensen

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

2 a. Toetust antakse 
põllumajandustootjatele, metsaomanikele, 
põllumajandustootjate ja/või 
metsaomanike rühmadele või ühistutele 
või tootjaorganisatsioonidele, kes 
tegutsevad põllumajandussaaduste 
tootmise ja turustamise ahelas.

Or. en

Selgitus

Edendamine ei peaks piirduma vaid kohalike turgude ja lühikeste tarneahelatega. 
Mahepõllundustoodete edendamine on ainult üks näide sellest, kuidas piisava nõudluse 
tekitamiseks on oluline edendustegevus suurematel turgudel. Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi (EAFRD) ei peaks kasutama tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
toetamiseks.

Muudatusettepanek 885
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 50 %.
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Or. de

Muudatusettepanek 886
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate puhul,
väiketalunike koostööprojektide puhul 
nende majapidamiste jätkusuutliku 
tootlikkuse parandamiseks ja tuluallikate 
mitmekesistamiseks (sh töötlemise 
valdkonnas); põllumajandustootjate või 
põllumajandustootjate rühmade puhul, 
kes investeerivad agroökoloogilistesse 
tootmissüsteemidesse; 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

Or. en

Muudatusettepanek 887
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate,
mahepõllumajandusettevõtjate ning 
neljandasse ja viiendasse prioriteeti 
aktiivselt investeerivate 
põllumajandustootjate ja maa valdajate,
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

Or. en

Muudatusettepanek 888
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate,
mahepõllumajandusettevõtjate ning 
Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi 
täitmisega seotud meetmete,
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
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toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

Or. en

Muudatusettepanek 889
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ja Natura 2000 võrgustiku osa 
moodustavatesse aladesse, ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegeleva EIP raames toetatud tegevuste 
puhul vastavalt I lisas sätestatud 
toetusmääradele. Ühendatud toetuse 
maksimummäär ei või siiski ületada 90 %.

Or. es

Selgitus

Natura 2000 alade toetuse määra tuleb protsentuaalselt tõsta, tulenevalt nende aladega 
seotud erinevatest piirangutest. 
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Muudatusettepanek 890
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse, keskkonna kaitseks ja 
parandamiseks võetud meetmete puhul
ning põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP raames toetatud 
tegevuste puhul vastavalt I lisas sätestatud 
toetusmääradele. Ühendatud toetuse 
maksimummäär ei või siiski ületada 90 %.

Or. de

Muudatusettepanek 891
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte ja 
uute põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
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aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

aladesse, ning säästva põllumajanduse 
tootlikkuse ja majandusliku 
elujõulisusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

Or. fr

Muudatusettepanek 892
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate,
põllumajanduses tegutsevate naiste,
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

Or. it

Muudatusettepanek 893
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %.

3. Käesoleva meetme kohase toetuse 
maksimummäärad on sätestatud I lisas.
Kõnealust määra võib suurendada noorte 
põllumajandusettevõtjate, 
kollektiivinvesteeringute ja rohkem kui ühe 
meetme kohast toetust hõlmavate 
integreeritud projektide puhul, samuti 
selliste investeeringute puhul, mis tehakse 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud oluliste piirangutega 
aladesse ning põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegeleva EIP raames 
toetatud tegevuste puhul vastavalt I lisas 
sätestatud toetusmääradele. Ühendatud 
toetuse maksimummäär ei või siiski 
ületada 90 %. Juhul kui vastavas maaelu 
arengu programmis ei ole piisavalt 
eelarvevahendeid, antakse toetust üksnes 
ettevõtjatele, keda käsitatakse 
tootjaorganisatsioonidena, 
tootjaorganisatsioonide liitude või 
tootjarühmadena. 

Or. es

Selgitus

Eesmärgiks tagada, et maaelu arengu programmide toetus jõuaks tootjateni ja et nendele 
programmidele eraldatud vahendid avaldaksid positiivset mõju maapiirkondadele, mitte 
rahvusvaheliste põllumajandusettevõtete raamatupidamiskontodele. 

Muudatusettepanek 894
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 18 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiget 3 ei kohaldata lõike 1 punktis d 
osutatud mittetootlike investeeringute 
suhtes.

4. Lõiget 3 ei kohaldata lõike 1 punktis c 
osutatud investeeringute ja lõike 1 punktis
d osutatud mittetootlike investeeringute 
suhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 895
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiget 3 ei kohaldata lõike 1 punktis d 
osutatud mittetootlike investeeringute 
suhtes.

4. Lõiget 3 ei kohaldata lõike 1 punktis c 
osutatud infrastruktuuri puudutavate 
investeeringute ja lõike 1 punktis d 
osutatud mittetootlike investeeringute 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 896
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiget 3 ei kohaldata lõike 1 punktis d 
osutatud mittetootlike investeeringute 
suhtes.

4. Lõiget 3 ei kohaldata lõike 1 punktides c 
ja d osutatud mittetootlike investeeringute 
suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 897
Elisabeth Jeggle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõiget 3 ei kohaldata lõike 1 punktis d 
osutatud mittetootlike investeeringute 
suhtes.

4. Lõiget 3 ei kohaldata lõike 1 punktis d 
osutatud investeeringute suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 898
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõike 1 punkti b kohast toetuse 
ülemmäära kohaldatakse ainult mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
suhtes komisjoni soovituse 2003/361/EÜ 
tähenduses. Nimetatud soovituse artikli 2 
lõikega 1 hõlmamata ettevõtete suhtes, 
millel on vähem kui 750 töötajat või mille 
käive on väiksem kui 200 miljonit eurot, 
vähendatakse abi ülemmäära poole võrra.

Or. en

Selgitus

Hindame negatiivselt ettepanekut võimaldada toetust kõigile töötlemisettevõtetele, olenemata 
nende suurusest (kuni praeguseni on suurimad üksused olnud välja arvatud). Tugeva 
turupositsiooniga suured ettevõtjad suudavad tänu mastaabisäästule investeerida oma 
arengusse ka ilma riikliku toetuseta. Jättes otsustusõiguse selles osas liikmesriikidele, võib 
tulemuseks olla ühtse turu konkurentsireeglite kahjustamine.

Muudatusettepanek 899
Karin Kadenbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Metsavalduste puhul, mis on 
suuremad teatavast suurusest, mille 
liikmesriigid peavad programmis kindlaks 
määrama, sõltub toetus metsamaasse 
investeerimiseks metsamajandamiskava 
või bioloogilise mitmekesisuse kaitset 
sisaldava võrdväärse dokumendi 
esitamisest. Nimetatud bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse meetmed peaksid 
vastama metsade säästva majandamise 
põhimõttele (edaspidi „metsade säästev 
majandamine”), mis määratleti Euroopa 
metsade kaitset käsitleval ministrite 
konverentsil 1993. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 900
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Metsavalduste puhul, mis on 
suuremad teatavast suurusest, mille 
liikmesriigid peavad programmis kindlaks 
määrama, sõltub toetus metsamaasse 
investeerimiseks metsamajandamiskava 
või bioloogilise mitmekesisuse kaitset 
sisaldava võrdväärse dokumendi 
esitamisest, et parandada mõõdetavalt 
selliste liikide ja elupaikade kaitsestaatust, 
mis sõltuvad metsandusest või mida see 
tegevusala mõjutab, kooskõlas ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 901
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Metsameetmete toetamine peaks 
põhinema heade metsamajandamistavade 
standardil.

Or. en

Muudatusettepanek 902
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – punkt 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Kõik toetused bioenergia tootmiseks 
ja kasutamiseks peaksid põhinema 
säästlikkuse kriteeriumitele.

Or. en

Muudatusettepanek 903
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Põllumajandustootjatele võib anda 
toetust investeeringute tegemiseks liidu 
uute keskkonnakaitse, rahvatervise, 
looma- ja taimetervise, loomade heaolu ja 
tööohutuse normide täitmiseks. Need 
standardid peavad olema riiklikes 
õigusaktides liidu õiguse rakendamiseks 
äsja kasutusele võetud ning need peavad 
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panema põllumajanduslikule tootmisele 
uued kohustused või piirangud, millel on 
oluline mõju tüüpilistele 
põllumajandusettevõtte tegevuskuludele 
ning mis hõlmavad märkimisväärset 
hulka põllumajandustootjaid.

Or. en

Muudatusettepanek 904
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Põllumajandustootjatele võib anda 
toetust investeeringute tegemiseks liidu 
keskkonnakaitse, rahvatervise, looma- ja 
taimetervise, loomade heaolu ja 
tööohutuse normide täitmiseks. Nende 
normidega tuleb kehtestada uued 
kohustused või nõuded neile maaviljelus-
ja loomakasvatustavadele, millel on 
märkimisväärne mõju tüüpilistele 
põllumajandusettevõtte tegevuskuludele.

Or. it

Muudatusettepanek 905
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Keskkonnasäästlikku majanduskasvu 
edendamine põllumajandusettevõtetes

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse selleks, et toetada investeeringuid 
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või katta põllumajandustootjale või 
põllumajandustootjate rühmadele 
tekkinud lisakulusid seoses nende 
tegevusega selleks, et:
(a) suurendada ressursitõhusust (sh 
toitainete ja taimekaitsevahendite tõhus 
kasutamine ning tõhus veemajandus ja 
jäätmetöötlus);
(b) vähendada süsinikdioksiidiheidet;
(c) suurendada süsiniku sidumist 
muldades.
2. Liikmesriigid peaksid tegema 
jõupingutusi selleks, et varustada 
põllumajandusettevõtjaid, kes nõustuvad 
osalema käesoleva meetme kohastes 
toimingutes, nende täitmiseks vajaliku 
teabe ja oskusteabega, sh kohustusega 
osutada eksperdiabi.
3. Toetuse ülemmäär on sätestatud I lisas.

Or. pt

Muudatusettepanek 906
Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Keskkonnasäästlikku majanduskasvu 
edendamine põllumajandusettevõtetes
1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse selleks, et toetada investeeringuid 
või katta põllumajandustootjale või
põllumajandustootjate rühmadele 
tekkinud lisakulusid seoses nende 
tegevusega selleks, et:
a) suurendada ressursitõhusust (sh 
toitainetõhusust, tõhusust 
taimekaitsevahendite kasutamises ning 
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veekasutuse tõhusust ja tõhusat jääkide 
kasutust);
b) vähendada kasvuhoonegaaside heidet;
c) suurendada süsiniku sidumist 
põllumajanduslikes muldades.
2. Liikmesriigid püüavad käesoleva 
meetme kohaseid toiminguid teostavatele 
põllumajandustootjatele võimaldada 
nende kohustuste täitmiseks vajalikke 
teadmisi ja teavet, sealhulgas 
kohustustega seotud eksperdiabi.
3. Toetuse maksimumsummad on 
sätestatud I lisas.

Or. en

Selgitus

The fifth Union priority under Article 5 is entitled ‘Promoting resource efficiency and 
supporting the shift towards a low carbon and climate resilient economy in agriculture, food 
and forestry sectors’. In other words promoting green growth – measures which support the 
integration of environmental protection in the production process in a way which maintains 
production capacity and contributes to efficiency and productivity. The aim of the new 
European Innovation Partnership under Title IV is also to achieve agricultural productivity 
and sustainability. The inclusion of a specific measure on green growth is also important in 
order to alert farmers of the importance of integrating environmental considerations into 
their attempts to improve productivity. It complements the agri-environmental measure which 
is aimed at encouraging farmers to provide additional environmental services in their role as 
land managers and does not attempt to integrate environmental concerns into the production 
process. Agri-environmental measures may even reduce production capacity and/or 
productivity.

Muudatusettepanek 907
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud ennetusmeetmetesse, 
mille eesmärk on vähendada võimalike 
loodusõnnetuste ja katastroofide tagajärgi;

(a) investeeringud ennetusmeetmetesse, 
mille eesmärk on vähendada võimalike 
loodusõnnetuste ja katastroofide riske ja
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tagajärgi;

Or. en

Muudatusettepanek 908
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud ennetusmeetmetesse, 
mille eesmärk on vähendada võimalike 
loodusõnnetuste ja katastroofide tagajärgi;

(a) investeeringud ennetusmeetmetesse, 
mille eesmärk on vähendada võimalike 
loodusõnnetuste, ebasoodsate 
keskkonnatingimuste ja katastroofide 
tagajärgi;

Or. it

Muudatusettepanek 909
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud, mille eesmärk on teha 
korda loodusõnnetuses ja katastroofides 
kahjustunud põllumajandusmaa ning 
taastada tootmise potentsiaal.

(b) investeeringud, mille eesmärk on teha 
korda loodusõnnetuses, ebasoodsates 
keskkonnatingimustes ja katastroofides 
kahjustunud põllumajandusmaa ning 
taastada tootmise potentsiaal.

Or. it

Muudatusettepanek 910
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) toetust sellise sündmuse tõttu 
kahjustatud majandustegevusele, kuni see 
on suuteline taas iseseisvalt jätkama.

Or. fr

Muudatusettepanek 911
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, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetust antakse põllumajandustootjatele 
või põllumajandustootjate rühmadele.
Toetust võib anda ka avaliku sektori 
asutustele, kui on võimalik osutada seosele 
sellise asutuse tehtud investeeringu ja 
põllumajandustootmise potentsiaali vahel.

2. Toetust antakse põllumajandustootjatele 
või põllumajandustootjate rühmadele ning 
ettevõtetele, kes tegelevad ELi toimimise 
lepingu I lisas loetletud toodete töötlemise 
ja/või turustamisega. Toetust võib anda ka 
avaliku sektori asutustele, kui on võimalik 
osutada seosele sellise asutuse tehtud 
investeeringu ja põllumajandustootmise 
potentsiaali vahel.

Or. it

Muudatusettepanek 912
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
tingimusel, et liikmesriigi pädev 
ametiasutus kinnitab ametlikult, et on 
toimunud loodusõnnetus, ning et see
õnnetus või nõukogu direktiivi 

3. Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
tingimusel, et liikmesriigi pädev 
ametiasutus kinnitab ametlikult, et on 
toimunud loodusõnnetus.
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2000/29/EÜ kohaselt vastu võetud 
meetmed taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks on hävitanud vähemalt 
30 % vastavast põllumajanduslikust 
potentsiaalist.

Or. fr

Muudatusettepanek 913
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab järgmist:

1. Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengut hõlmav toetus puudutab järgmisi 
meetmeid:

Or. en

Muudatusettepanek 914
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) äritegevuse alustamise toetamine: (a) äritegevuse alustamise, üleviimise ja 
jätkamise toetamine:

Or. fr

Muudatusettepanek 915
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) äritegevuse alustamise toetamine: (a) äritegevuse alustamise ja üleviimise
toetamine:

Or. fr

Muudatusettepanek 916
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) äritegevuse alustamise toetamine: (a) ettevõtjate ning ÜTK määruse artikli 
106 kohaselt tunnustatud ühistute ja 
tootjaorganisatsioonide loomise
toetamine:

Or. en

Muudatusettepanek 917
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) noorte põllumajandustootjate puhul; i) piisavate ametioskuste ja pädevusega
põllumajandustootjate puhul, kes asuvad 
esimest korda tegutsema 
põllumajandusliku majapidamise juhina 
ja vastavad liikmesriikide kehtestatud 
võimalikele täiendavatele kriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 918
Diane Dodds, James Nicholson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) noorte põllumajandustootjate puhul; i) piisavate ametioskuste ja pädevusega
põllumajandustootjate puhul, kes asuvad 
esimest korda tegutsema 
põllumajandusliku majapidamise juhina 
ja vastavad liikmesriikide kehtestatud 
võimalikele täiendavatele kriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 919
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) noorte põllumajandustootjate puhul; i) piisavate ametioskuste ja pädevusega
põllumajandustootjate puhul, kes asuvad 
esimest korda tegutsema 
põllumajandusliku majapidamise juhina 
ja vastavad liikmesriikide kehtestatud 
võimalikele täiendavatele kriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 920
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) noorte põllumajandustootjate puhul; i) noorte põllumajandustootjate ja uute 
turuletulijate puhul;
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Or. en

Muudatusettepanek 921
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) noorte põllumajandustootjate puhul; i) noorte ja uute põllumajandustootjate 
puhul;

Or. fr

Muudatusettepanek 922
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) noorte põllumajandustootjate puhul; i) noorte põllumajandustootjate ja 
põllumajanduses tegutsevate naiste puhul;

Or. it

Muudatusettepanek 923
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) noorte põllumajandustootjate puhul; i) noorte põllumajandustootjate ja 
praktilise väljaõppe lõpetanute puhul;
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Or. en

Muudatusettepanek 924
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) uute põllumajandustootjate puhul; 

Or. fr

Muudatusettepanek 925
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) noorte põllumajandustootjate puhul, 
kes moodustavad ühistu;

Or. pt

Muudatusettepanek 926
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) maapiirkondades
mittepõllumajandusliku tegevuse puhul;

ii) põllu- ja metsamajanduslike 
majapidamiste jt mikro- ja väikeettevõtjate
mittepõllumajandusliku tegevuse puhul
maapiirkondades;

Or. de
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Selgitus

Selle meetme keskkonnakasulikkus peaks tekkima põllumajanduslike majapidamiste edasisest 
arengust, mille tulemused avalduvad tootmisahela eelnevas ja järgnevas osas, ning peaks 
olema suunatud tegevuslikule mitmekesistamisele ja põlvkondade vahetumisele.

Muudatusettepanek 927
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) maapiirkondades
mittepõllumajandusliku tegevuse puhul;

ii) kogukonna juhitud kohaliku arengu 
partnerluste jm mittepõllumajandusliku 
tegevuse puhul maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 928
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) maapiirkondades
mittepõllumajandusliku tegevuse puhul;

ii) mittepõllumajandusliku tegevuse ja 
põllumajandusteenuste osutamise puhul
maapiirkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 929
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) maapiirkondades
mittepõllumajandusliku tegevuse puhul;

ii) mittepõllumajandusliku tegevuse ja 
põllumajandusteenuste osutamise puhul
maapiirkondades;

Or. it

Muudatusettepanek 930
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) maapiirkondades
mittepõllumajandusliku tegevuse puhul;

ii) mittepõllumajandusliku tegevuse ja 
põllumajandusteenuste osutamise puhul
maapiirkondades;

Or. it

Muudatusettepanek 931
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) väikeste põllumajandusettevõtete
arendamise puhul;

iii) põllu- ja metsamajanduslike 
majapidamiste arendamise puhul;

Or. de

Selgitus

See meede peaks olema kättesaadav kõigile põllu- ja metsamajanduslikele ettevõtetele, 
olenemata nende suurusest.
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Muudatusettepanek 932
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamise puhul;

iii) väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamise ja nendevahelise koostöö
puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 933
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse;

(b) investeeringud 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse, 
mis annavad kasu 
põllumajandussektorile;

Or. en

Muudatusettepanek 934
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse;

(b) investeeringud kasumlikesse 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse;

Or. pt
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Muudatusettepanek 935
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse;

(b) investeeringud kogukonna juhitud 
kohaliku arengu partnerlustesse jm
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse;

Or. en

Muudatusettepanek 936
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse;

(b) investeeringud mittepõllumajanduslike 
tegevuste loomisse ja arendamisse, sh 
toodete töötlemisse ja/või turustamisse, 
mille puhul tootmisprotsessi sisend või 
väljund on toode, mis ei ole loetletud ELi 
toimimise lepingu I lisas;

Or. en

Muudatusettepanek 937
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse;

(b) investeeringud 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse ja 
põllumajandusteenuste osutamisse;
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Or. fr

Muudatusettepanek 938
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse;

(b) investeeringud 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse ja 
põllumajandusteenuste osutamisse;

Or. it

Muudatusettepanek 939
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) toetus põllumajandustootjatele, kes 
otsustavad loobuda 
põllumajandustegevusest, et anda oma 
põllumajandusettevõte üle teistele 
põllumajandustootjatele.

Or. ro

Muudatusettepanek 940
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

(c) iga-aastane toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele 
põllumajandustootjatele, kes oma ettevõtte 
annavad jäädavalt üle teisele 
põllumajandustootjale.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 941
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga-aastane toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele 
põllumajandustootjatele, kes oma ettevõtte 
annavad jäädavalt üle teisele 
põllumajandustootjale.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 942
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga-aastane toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 

välja jäetud
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(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele 
põllumajandustootjatele, kes oma ettevõtte 
annavad jäädavalt üle teisele 
põllumajandustootjale.

Or. ro

Muudatusettepanek 943
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga-aastane toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele, 
kes oma ettevõtte annavad jäädavalt üle 
teisele põllumajandustootjale.

(c) toetus määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud vabatahtlikus
väikepõllumajandustootjate kavas
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele, 
kes oma ettevõtte annavad jäädavalt üle 
teisele põllumajandustootjale.

Or. es

Muudatusettepanek 944
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga-aastane toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele, 
kes oma ettevõtte annavad jäädavalt üle 
teisele põllumajandustootjale.

(c) ühekordne toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele, 
kes oma ettevõtte annavad jäädavalt üle 
teisele põllumajandustootjale.

Or. en
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Muudatusettepanek 945
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga-aastane toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele, 
kes oma ettevõtte annavad jäädavalt üle 
teisele põllumajandustootjale.

(c) ühekordne toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele, 
kes oma ettevõtte annavad jäädavalt üle 
teisele põllumajandustootjale.

Or. en

Muudatusettepanek 946
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga-aastane toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele, 
kes oma ettevõtte annavad jäädavalt üle 
teisele põllumajandustootjale.

(c) ühekordne toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele, 
kes oma ettevõtte annavad jäädavalt üle 
teisele põllumajandustootjale.

Or. en

Muudatusettepanek 947
Maria do Céu Patrão Neves

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

(c) iga-aastane toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele, 
kes oma ettevõtte annavad jäädavalt üle 
teisele põllumajandustootjale.

(c) ühekordne toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele, 
kes oma ettevõtte annavad jäädavalt üle 
teisele põllumajandustootjale.

Or. pt

Muudatusettepanek 948
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga-aastane toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele, 
kes oma ettevõtte annavad jäädavalt üle 
teisele põllumajandustootjale.

(c) iga-aastane toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele
või äärepoolseimate piirkondade 
väikepõllumajandustootjatele, kes oma 
ettevõtte annavad jäädavalt üle teisele 
põllumajandustootjale.

Or. fr

Muudatusettepanek 949
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga-aastane toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas

(c) iga-aastane toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas
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(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele, 
kes oma ettevõtte annavad jäädavalt üle 
teisele põllumajandustootjale.

(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele põllumajandustootjatele
või äärepoolseimate piirkondade 
väikepõllumajandustootjatele, kes oma 
ettevõtte annavad jäädavalt üle teisele 
põllumajandustootjale.

Or. fr

Muudatusettepanek 950
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) pensionile jäämise preemia 
põllumajandustootjatele, kes otsustavad 
loobuda põllumajandustegevusest, et anda 
oma põllumajandusettevõte üle noorele 
põllumajandustootjale. Selle preemia 
suurus võib ulatuda kuni 50 %-ni noorele 
põllumajandustootjale antavast tegevuse 
alustamise toetusest vastavalt lõike 1 
punkti a alapunkti i sätetele ning on 
seotud üleantavas 
põllumajandusettevõttes kasutatava 
tööjõu hulgaga, kohaldades 
maksimummäära ettevõtete puhul, kus 
kasutatav tööjõud on samaväärne 
vähemalt ühe põllumajandusliku 
tööjõuühikuga aastas.

Or. pt

Muudatusettepanek 951
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ennetähtaegselt pensionile jäämise 
toetus põllumajandustootjatele, kes 
otsustavad loobuda 
põllumajandustegevusest, et anda oma 
ettevõte üle noorele 
põllumajandustootjale.

Or. en

Muudatusettepanek 952
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) pensionihüvitised 
põllumajandustootjatele, kes annavad 
oma ettevõtte jäädavalt üle noorele 
põllumajandustootjale.

Or. it

Muudatusettepanek 953
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) ennetähtaegne pensionitoetus 
põllumajandustootjatele, kes annavad 
oma põllumajandusettevõtte jäädavalt üle 
teistele põllumajandustootjatele kas otse 
või avalik-õiguslike asutuste kaudu, mille 
ülesanne on põllumajandusmaa 
üleandmisi hallates edendada 
põlvkondade vahetust.
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Or. es

Selgitus

Eesmärgiks realistlikult ja tulemuslikult edendada põlvkondade vahetumist 
põllumajandustootjatevahelise maa üleandmise kaudu ning kaasata toetuskavadesse mõnes 
liikmesriigis kasutusele võetud lähenemisviise, mis seda protsessi hõlbustavad - näiteks 
riiklikud maapangad.

Muudatusettepanek 954
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) pensionile jäämise toetus nendele 
põllumajandustootjatele, kes annavad 
oma ettevõtte jäädavalt üle teisele 
põllumajandustootjale.

Or. en

Selgitus

Praegune ennetähtaegselt pensionile jäämise kava tuleks säilitada ja mitte piirata seda 
üksnes väikepõllumajandustootjatega.

Muudatusettepanek 955
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) pensionile jäämise toetus nendele 
põllumajandustootjatele, kes annavad 
oma ettevõtte jäädavalt üle teisele 
põllumajandustootjale.

Or. en
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Muudatusettepanek 956
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) pensionile jäämise toetus nendele 
põllumajandustootjatele, kes annavad 
oma ettevõtte jäädavalt üle teisele 
põllumajandustootjale.

Or. en

Muudatusettepanek 957
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) konkreetne kava taastuvate 
energiaallikate kasutamiseks 
põllumajanduses.

Or. en

Muudatusettepanek 958
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
antakse noortele põllumajandustootjatele.

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
antakse noortele põllumajandustootjatele 
maksimaalselt kolme aasta jooksul, 
tingimusel et on täidetud nõue kasutada 
kogu toetuse maksmise perioodi vältel 
juhtimisalast nõustamisteenust.
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Or. de

Muudatusettepanek 959
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
antakse noortele põllumajandustootjatele.

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
antakse noortele ja uutele
põllumajandustootjatele.

Or. fr

Muudatusettepanek 960
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
antakse noortele põllumajandustootjatele.

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
antakse noortele ja uutele
põllumajandustootjatele.

Or. fr

Muudatusettepanek 961
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
antakse noortele põllumajandustootjatele.

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
antakse noortele ja uutele
põllumajandustootjatele.
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Or. fr

Muudatusettepanek 962
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
antakse noortele põllumajandustootjatele.

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
antakse noortele põllumajandustootjatele ja 
põllumajanduses tegutsevatele naistele.

Or. it

Muudatusettepanek 963
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
antakse noortele põllumajandustootjatele.

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
antakse noortele põllumajandustootjatele ja 
praktilise väljaõppe lõpetanutele.

Or. en

Muudatusettepanek 964
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
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antakse noortele põllumajandustootjatele. antakse noortele põllumajandustootjatele ja 
seda võib anda kapitalile soodsama 
juurdepääsu kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 965
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti i a kohast 
toetust antakse ühistutele, mille liikmetest 
enamik on noored põllumajandustootjad.

Or. pt

Muudatusettepanek 966
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Elisabeth Köstinger, Milan Zver

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades, kohaldades rangelt 
määruse (EL) nr ...ÜSR/2012 artikli 7 
nõudeid, milles on öeldud, et liikmesriigid 
ja komisjon tagavad, et programmide 
ettevalmistamisel ja elluviimisel toetatakse 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust ning 
edendatakse sooküsimuste lõimimist. 
Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
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vajalikud meetmed, et hoida programmide 
ettevalmistamise ja rakendamise ajal ära 
igasugune diskrimineerimine soo, rassi 
või rahvuse, usutunnistuse või 
veendumuse, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 967
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades, kogukonna juhitud 
kohaliku arengu partnerlustele, 
kohalikele tegevusrühmadele jt maaelu 
arengu liitudele ja võrgustikele.

Or. en

Muudatusettepanek 968
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
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liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades, väikestele ja keskmise 
suurusega põllumajandusettevõtetele, 
ühistutele ja tootjaorganisatsioonidele, 
kes vastavad määruse (EL) nr 
(ÜTK/2012) artiklis 106 sätestatud 
tingimustele.

Or. pt

Muudatusettepanek 969
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda teistele 
maapiirkondade elanikele ning
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 970
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele, 
kellel on sidemed põllumajanduse ja 
metsandusega maapiirkondades, 
sealhulgas turismi edendamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 971
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, ning VKEdele
maapiirkondades.

Or. es

Selgitus

Mitmekesistamist tuleks võimaldada ka põllumajandusettevõtetele ja VKEdele.

Muudatusettepanek 972
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, ning VKEdele
maapiirkondades.

Or. es

Selgitus

Kehtib mõlema muudatusettepaneku suhtes. Eesmärgiks tagada, et mitmekesistamine ei oleks 
piiratud suuruse või allsektoriga ning et arvestada ka ühistute rolli. 

Muudatusettepanek 973
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud ettevõtjatele maapiirkondades.

Or. en

Selgitus

Innovatsioon ja mitmekesistamine põllumajanduses ei tohiks piirduda mikro- ja 
väikeettevõtjatega.
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Muudatusettepanek 974
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud ettevõtjatele maapiirkondades.

Or. en

Selgitus

Innovatsioon ja mitmekesistamine põllumajanduses ei tohi piirduda mikro- ja 
väikeettevõtjatega. Tuleb toetada kõiki tegevusi, sh suuri biokütuste rafineerimistehaseid. 
Need tegevused loovad põllumajandusettevõtjatele ja teistele maaelu arendamises osalejatele 
uusi ettevõtlusvõimalusi ja mitmekesistavad sissetulekuid.

Muudatusettepanek 975
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda mikro- ja 
väikeettevõtjatele maapiirkondades.
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maapiirkondades.

Or. es

Selgitus

Mitmekesistamist tuleks võimaldada ka põllumajandusettevõtetele. 

Muudatusettepanek 976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda mikro- ja 
väikeettevõtjatele maapiirkondades.

Or. es

Selgitus

Mitmekesistamisele suunatud tegevusi tuleks võimaldada ka põllumajandusettevõtetele.

Muudatusettepanek 977
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele ja põllumajanduslikele 
VKEdele, kes mitmekesistavad oma 
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tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast 
toetust antakse VKEdele, ühistutele, ÜTK 
määruse artikli 106 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele, 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega maapiirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 978
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele ning 
põllumajandusteenuseid osutavatele 
ettevõtjatele maapiirkondades.

Or. fr

Muudatusettepanek 979
Giancarlo Scottà, 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 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele ning 
põllumajandusteenuste osutamisele
maapiirkondades.

Or. it

Muudatusettepanek 980
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades, sealhulgas turismi 
edendamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 981
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti iii kohast toetust 
antakse liikmesriikide poolt 
kindlaksmääratud väikestele 
põllumajandusettevõtetele.

Lõike 1 punkti a alapunkti iii kohast toetust 
antakse põllumajandusettevõtetele, mis 
vastavad määruse (EL) nr DP/2012 II 
jaotise 1. peatüki artiklis 9 sätestatud 
kriteeriumitele, ja liikmesriikide poolt 
kindlaksmääratud väikestele 
põllumajandusettevõtetele.

Or. de

Selgitus

Äritegevuse alustamise toetamise meetmed peaksid andma panuse kõigi aktiivsete 
põllumajandusettevõtete nagu ka väikeste põllumajandustootjate arendamisse.

Muudatusettepanek 982
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti iii kohast toetust 
antakse liikmesriikide poolt 
kindlaksmääratud väikestele 
põllumajandusettevõtetele.

Lõike 1 punkti a alapunkti iii kohast toetust 
antakse käesoleva määruse ja
liikmesriikide poolt kindlaksmääratud 
väikestele põllumajandusettevõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 983
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
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tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele, ühistutele ja 
tootjaorganisatsioonidele, kes vastavad 
määruse (EL) nr (ÜTK/2012) artiklis 106 
sätestatud tingimustele, ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Or. pt

Muudatusettepanek 984
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele ja teistele maapiirkondade 
elanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 985
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele, kellel on sidemed 
põllumajanduse ja metsandusega, ning 
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põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Or. de

Muudatusettepanek 986
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele, eeldusel et nad on 
seotud projektidega, mis annavad kasu 
põllumajandussektorile, ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Or. it

Muudatusettepanek 987
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse
VKEdele maapiirkondades ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Or. es
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Selgitus

Mitmekesistamist tuleks võimaldada ka põllumajandusettevõtetele.

Muudatusettepanek 988
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud ettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Or. en

Selgitus

Innovatsioon ja mitmekesistamine põllumajanduses ei tohiks piirduda mikro- ja 
väikeettevõtjatega.

Muudatusettepanek 989
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud ettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Or. en
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Selgitus

Innovatsioon ja mitmekesistamine põllumajanduses ei tohi piirduda mikro- ja 
väikeettevõtjatega. Tuleb toetada kõiki tegevusi, sh suuri biokütuste rafineerimistehaseid. 
Need tegevused loovad põllumajandusettevõtjatele ja teistele maaelu arendamises osalejatele 
uusi ettevõtlusvõimalusi ja mitmekesistavad sissetulekuid.

Muudatusettepanek 990
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Or. es

Selgitus

Mitmekesistamist tuleks võimaldada ka põllumajandusettevõtetele.

Muudatusettepanek 991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.
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liikmetele.

Or. es

Selgitus

Mitmekesistamisele suunatud tegevusi tuleks võimaldada ka põllumajandusettevõtetele.

Muudatusettepanek 992
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele ja põllumajandusteenuseid 
osutavatele mikro- ja väikeettevõtetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 993
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele ja põllumajandusteenuseid 
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osutavatele mikro- ja väikeettevõtetele.

Or. it

Muudatusettepanek 994
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele, väikestele 
põllumajandusliku toidutööstuse 
ettevõtetele ning põllumajandustootjatele 
või põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 995
Marit Paulsen, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, sh väikesemahuliste 
tapamajade rajamiseks või arendamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 996
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti c kohast toetust antakse 
põllumajandustootjatele, kes on 
toetusetaotluse esitamise ajal osalenud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
vähemalt ühe aasta ning kes kohustuvad 
oma ettevõtte ning vastavad toetusõigused 
jäädavalt teisele põllumajandustootjale 
üle andma. Toetust antakse alates 
üleandmise tähtpäevast kuni 31. 
detsembrini 2020.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 997
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti c kohast toetust antakse 
põllumajandustootjatele, kes on 
toetusetaotluse esitamise ajal osalenud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
vähemalt ühe aasta ning kes kohustuvad 
oma ettevõtte ning vastavad toetusõigused 
jäädavalt teisele põllumajandustootjale 
üle andma. Toetust antakse alates 
üleandmise tähtpäevast kuni 31. 
detsembrini 2020.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 998
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti c kohast toetust antakse 
põllumajandustootjatele, kes on 
toetusetaotluse esitamise ajal osalenud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
vähemalt ühe aasta ning kes kohustuvad
oma ettevõtte ning vastavad toetusõigused 
jäädavalt teisele põllumajandustootjale üle
andma. Toetust antakse alates üleandmise 
tähtpäevast kuni 31. detsembrini 2020.

Lõike 1 punkti c kohast toetust antakse 
põllumajandustootjatele, kes annavad oma 
ettevõtte ning vastavad toetusõigused 
jäädavalt teisele põllumajandustootjale üle.
Toetust makstakse vähemalt kahes osas, 
mis on samaväärsed 120%-ga alates 
üleandmise tähtpäevast viieks aastaks 
kindlaks määratud toetusõigustest. Selle 
toetuse andmise tingimused määravad 
kindlaks liikmesriigid.

Or. ro

Muudatusettepanek 999
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti c kohast toetust antakse 
põllumajandustootjatele, kes on 
toetusetaotluse esitamise ajal osalenud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
vähemalt ühe aasta ning kes kohustuvad 
oma ettevõtte ning vastavad toetusõigused 
jäädavalt teisele põllumajandustootjale üle 
andma. Toetust antakse alates üleandmise 
tähtpäevast kuni 31. detsembrini 2020.

Lõike 1 punkti c kohast toetust antakse 
põllumajandustootjatele, kes on 
toetusetaotluse esitamise ajal osalenud
vabatahtlikus väikepõllumajandustootjate 
kavas vähemalt ühe aasta ning kes 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt teisele 
põllumajandustootjale üle andma. Toetust 
antakse alates üleandmise tähtpäevast kuni 
31. detsembrini 2020.

Or. es

Muudatusettepanek 1000
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti c a kohast toetust antakse 
nendele põllumajandustootjatele, kes on 
pidanud põllumajandusettevõtet vähemalt 
kümme aastat, on vähemalt 65-aastased, 
kohustuvad kogu oma ettevõtte ja 
vastavad toetusõigused jäädavalt üle 
andma noorele põllumajandustootjale 
ning lõpetama jäädavalt igasuguse 
tulundusliku põllumajandustegevuse.

Or. it

Muudatusettepanek 1001
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti c a kohast toetust antakse 
nendele põllumajandustootjatele, kes on 
pidanud põllumajandusettevõtet vähemalt 
kümme aastat, on vähemalt 60-aastased, 
kohustuvad oma ettevõtte ja vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale ning lõpetama 
jäädavalt igasuguse tulundusliku 
põllumajandustegevuse.

Or. en

Muudatusettepanek 1002
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti c a kohast toetust antakse 
nendele põllumajandustootjatele, kes on 
pidanud põllumajandusettevõtet vähemalt 
kümme aastat, on vähemalt 60-aastased, 
kohustuvad oma ettevõtte ja vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale ning lõpetama 
jäädavalt igasuguse tulundusliku 
põllumajandustegevuse.

Or. en

Selgitus

Ennetähtaegselt pensionile jäämise kava vanusepiirang peaks olema madalam kui 65 aastat.

Muudatusettepanek 1003
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti c a kohast toetust antakse 
nendele põllumajandustootjatele, kes on 
pidanud põllumajandusettevõtet vähemalt 
kümme aastat, on vähemalt 60-aastased ja 
kes kohustuvad oma ettevõtte koos kõigi 
vastavate toetusõigustega jäädavalt üle 
andma teisele põllumajandustootjale ning 
lõpetama jäädavalt igasuguse 
tulundusliku põllumajandustegevuse.

Or. es

Selgitus

Tegevuse lõpetamise ja ennetähtaegse pensionile jäämise puhul kohaldatav kord tuleks 
määruse teksti uuesti sisse viia, et edendada põlvkondadevahetust. 
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Muudatusettepanek 1004
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a kohane toetus sõltub 
äriplaani esitamisest. Äriplaani 
rakendamine peab algama kuue kuu 
jooksul alates toetuse andmist käsitleva 
otsuse kuupäevast.

Lõike 1 punkti a kohane toetus sõltub 
äriplaani esitamisest, mille juurde kuulub 
mõjuhinnang keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse kohta. Äriplaani 
rakendamine peab algama kuue kuu 
jooksul alates toetuse andmist käsitleva 
otsuse kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 1005
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a kohane toetus sõltub 
äriplaani esitamisest. Äriplaani 
rakendamine peab algama kuue kuu
jooksul alates toetuse andmist käsitleva 
otsuse kuupäevast.

Lõike 1 punkti a kohane toetus sõltub 
äriplaani esitamisest. Äriplaani 
rakendamine peab algama 12 kuu jooksul 
alates toetuse andmist käsitleva otsuse 
kuupäevast.

Or. fr

Muudatusettepanek 1006
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a kohane toetus sõltub Lõike 1 punkti a kohane toetus sõltub 
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äriplaani esitamisest. Äriplaani 
rakendamine peab algama kuue kuu
jooksul alates toetuse andmist käsitleva 
otsuse kuupäevast.

äriplaani esitamisest. Äriplaani 
rakendamine peab algama ühe aasta
jooksul alates toetuse andmist käsitleva 
otsuse kuupäevast.

Or. ro

Muudatusettepanek 1007
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks ülemise 
ja alumise lävendi, mille alusel 
võimaldatakse põllumajandusettevõtjatele 
juurdepääsu vastavalt kas lõike 1 punkti a 
alapunkti i või lõike 1 punkti a alapunkti 
iii kohasele toetusele. Lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohase toetuse alumine lävend 
peab olema tunduvalt kõrgem kui lõike 1 
punkti a alapunkti iii kohane ülemine 
lävend. Toetust võivad siiski saada üksnes 
ettevõtjad, kes kuuluvad mikro- ja 
väikeettevõtjate määratluse alla.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Põlvkondadevahetusele ei tohiks seada muid piiranguid kui elujõulisus ning noorte 
põllumajandustootjate võime oma äriplaane edukalt ellu viia.

Muudatusettepanek 1008
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks ülemise välja jäetud
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ja alumise lävendi, mille alusel 
võimaldatakse põllumajandusettevõtjatele 
juurdepääsu vastavalt kas lõike 1 punkti a 
alapunkti i või lõike 1 punkti a alapunkti 
iii kohasele toetusele. Lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohase toetuse alumine lävend 
peab olema tunduvalt kõrgem kui lõike 1 
punkti a alapunkti iii kohane ülemine 
lävend. Toetust võivad siiski saada üksnes 
ettevõtjad, kes kuuluvad mikro- ja 
väikeettevõtjate määratluse alla.

Or. en

Muudatusettepanek 1009
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks ülemise 
ja alumise lävendi, mille alusel 
võimaldatakse põllumajandusettevõtjatele 
juurdepääsu vastavalt kas lõike 1 punkti a 
alapunkti i või lõike 1 punkti a alapunkti 
iii kohasele toetusele. Lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohase toetuse alumine lävend
peab olema tunduvalt kõrgem kui lõike 1 
punkti a alapunkti iii kohane ülemine 
lävend. Toetust võivad siiski saada üksnes 
ettevõtjad, kes kuuluvad mikro- ja 
väikeettevõtjate määratluse alla.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Põlvkondadevahetusele ei tohiks seada muid piiranguid kui elujõulisus ning noorte 
põllumajandustootjate võime oma äriplaane edukalt ellu viia.

Muudatusettepanek 1010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
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Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks ülemise 
ja alumise lävendi, mille alusel 
võimaldatakse põllumajandusettevõtjatele 
juurdepääsu vastavalt kas lõike 1 punkti a 
alapunkti i või lõike 1 punkti a alapunkti iii 
kohasele toetusele. Lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohase toetuse alumine lävend 
peab olema tunduvalt kõrgem kui lõike 1 
punkti a alapunkti iii kohane ülemine 
lävend. Toetust võivad siiski saada üksnes 
ettevõtjad, kes kuuluvad mikro- ja 
väikeettevõtjate määratluse alla.

Liikmesriigid määravad kindlaks ülemise 
ja alumise lävendi, mille alusel 
võimaldatakse põllumajandusettevõtjatele 
juurdepääsu vastavalt kas lõike 1 punkti a 
alapunkti i või lõike 1 punkti a alapunkti iii 
kohasele toetusele. Lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohase toetuse alumine lävend 
peab olema tunduvalt kõrgem kui lõike 1 
punkti a alapunkti iii kohane ülemine 
lävend. Toetust antakse ettevõtjatele, kes 
kuuluvad aktiivse põllumajandustootja 
ning mikro- ja väikeettevõtjate
määratluste alla.

Or. de

Muudatusettepanek 1011
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks ülemise 
ja alumise lävendi, mille alusel 
võimaldatakse põllumajandusettevõtjatele 
juurdepääsu vastavalt kas lõike 1 punkti a 
alapunkti i või lõike 1 punkti a alapunkti iii 
kohasele toetusele. Lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohase toetuse alumine lävend 
peab olema tunduvalt kõrgem kui lõike 1 
punkti a alapunkti iii kohane ülemine 
lävend. Toetust võivad siiski saada üksnes 
ettevõtjad, kes kuuluvad mikro- ja 
väikeettevõtjate määratluse alla.

Liikmesriigid määravad kindlaks ülemise 
ja alumise lävendi, mille alusel 
võimaldatakse põllumajandusettevõtjatele 
juurdepääsu vastavalt kas lõike 1 punkti a 
alapunkti i või lõike 1 punkti a alapunkti iii 
kohasele toetusele. Lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohase toetuse alumine lävend 
peab olema tunduvalt kõrgem kui lõike 1 
punkti a alapunkti iii kohane ülemine 
lävend. Nende lävendite puhul võetakse 
arvesse väikeste põllumajandusettevõtete 
vahelist koostööd. Toetust võivad siiski 
saada üksnes ettevõtjad, kes kuuluvad 
mikro- ja väikeettevõtjate määratluse alla.
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Or. en

Muudatusettepanek 1012
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 20 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
võib kasutada ka selleks, et osta ja/või 
rentida:
(a) maad;
(b) seadmeid ja masinaid;
(c) loomapidamishooneid,
kujutades endast pangatagatist maa ja 
sellega seotud materiaalse vara rendi-
ja/või ostulepingutele.
Sellisel juhul lisatakse toetus 
kindlasummalisele väljamaksele vastavalt 
I lisas täpsustatud määradele ning 
kooskõlas artikli 18 sätetega.

Or. it

Muudatusettepanek 1013
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetusi 
võib suunata ka uuenduslike 
finantsvahendite loomiseks, et soodustada 
kestlikke muudatusi maakasutuses uute 
põllumajandustootjate jaoks.
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Or. en

Muudatusettepanek 1014
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
võib anda ka noortele 
põllumajandustootjatele maa rentimiseks, 
näiteks pangatagatisena 
maarendilepingute puhul ja 
intressimäärade toetusena. Sellisel juhul 
lisatakse toetus kindlasummalisele 
väljamaksele vastavalt I lisas täpsustatud 
määradele ning kooskõlas artikli 18 
sätetega.

Or. it

Muudatusettepanek 1015
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti i kohast toetust 
võib anda ka noortele 
põllumajandustootjatele maa rentimiseks, 
näiteks pangatagatisena 
maarendilepingute puhul, 
intressimäärade toetusena ja 
maksuvabastusena.

Or. es

Selgitus

On oluline suurendada noorte põllumajandustootjate võimalusi ning kaaluda täiendavaid 
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alustamistoetuse liike lisasoodustuste kujul, nt maapangad või maa üleandmise teenused, 
soodustused põllumajandusettevõtete suurendamiseks, maksusoodustused jne.

Muudatusettepanek 1016
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
kindlasummalise toetuse vormis, mida võib 
maksta vähemalt kahes osas
maksimaalselt viie aasta jooksul. Osade
summa võib järk-järgult väheneda. Lõike 1 
punkti a alapunktide i ja ii kohase toetuse 
viimase osa maksmine sõltub äriplaani 
nõuetekohasest rakendamisest.

5. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
kindlasummalise toetuse vormis 
maksimaalselt viie aasta jooksul – või 
mõnes teises, näiteks laenutagatise või 
intressimäära garantii vormis.
Kindlasummalise toetuse puhul võivad 
osamaksed järk-järgult väheneda.

Vastavust äriplaanile hindab pädev 
ametiasutus hiljemalt viie aasta 
möödumisel alates toetuse andmist
käsitleva otsuse langetamise kuupäevast. 
Äriplaani rakendamise asjaolusid 
arvestades määravad liikmesriigid juba 
makstud toetuse tagasivõtmise 
tingimused, kui toetusesaaja ei vasta 
hindamise ajal äriplaani tingimustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1017
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
kindlasummalise toetuse vormis, mida võib 
maksta vähemalt kahes osas maksimaalselt 
viie aasta jooksul. Osade summa võib järk-

5. Lõike 1 punkti a kohast toetust antakse 
kindlasummalise toetuse vormis, mida võib 
maksta ühes või mitmes osas 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Juhul, 
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järgult väheneda. Lõike 1 punkti a 
alapunktide i ja ii kohase toetuse viimase 
osa maksmine sõltub äriplaani 
nõuetekohasest rakendamisest.

kui valitakse võimalus toetus osadeks 
jagada, võivad nende osade summad järk-
järgult väheneda. Sellisel juhul sõltub
lõike 1 punkti a alapunktide i ja ii kohase 
toetuse viimase osa maksmine äriplaani 
nõuetekohasest rakendamisest.

Or. en

Selgitus

We propose, for the sake of simplification, to allow payment of the young farmer premium in 
one instalment. Persons starting agricultural activity usually have enormous investment needs 
resulting from inter alia the need of assuring adequate technical infrastructure, adapting of a 
farm to the standards, ensuring of quality and security of production. For this reason support 
in the form of one instalment is justifiable, as it allows for quick undertaking of necessary 
action on the farm. The need of efficiency can be regulated by a Member State which can 
introduce a requirement for settlement of the way the premium was used.

Muudatusettepanek 1018
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõike 1 punkti a kohase toetuse 
maksimumsumma on sätestatud I lisas. 
Liikmesriigid määravad kindlaks lõike 1 
punkti a alapunktide i ja ii kohase toetuse
summa, võttes arvesse ka programmitöö 
piirkonna sotsiaalmajanduslikku olukorda.

6. Lõike 1 punkti a kohase toetuse 
maksimumsumma on sätestatud I lisas. See 
summa ei sisalda artikli 20 lõike 4 lõigus 
2 a osutatud toetust pangagarantii vormis. 
Liikmesriigid määravad kindlaks lõike 1 
punkti a alapunktide i ja ii kohase toetuse 
summa, võttes arvesse ka programmitöö 
piirkonna sotsiaalmajanduslikku olukorda.

Or. fr

Muudatusettepanek 1019
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 6 a (uus)



AM\909362ET.doc 155/169 PE492.949v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriikidel on õigus määrata 
pensionikindlustus lõike 1 punktis c 
osutatud põllumajandustootjatele, kes on 
vähemalt 65-aastased, ilma et seda 
käsitataks riigiabina. 

Or. ro

Muudatusettepanek 1020
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõike 1 punkti c kohane toetus on 
120 % iga-aastasest toetusest, mis 
toetusesaaja on saanud 
väikepõllumajandustootjate kava 
kohaselt.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1021
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõike 1 punkti c kohane toetus on 
120 % iga-aastasest toetusest, mis
toetusesaaja on saanud 
väikepõllumajandustootjate kava 
kohaselt.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 1022
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõike 1 punkti c kohane toetus on 
120 % iga-aastasest toetusest, mis 
toetusesaaja on saanud 
väikepõllumajandustootjate kava 
kohaselt.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 1023
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõike 1 punkti c kohane toetus on 120 %
iga-aastasest toetusest, mis toetusesaaja on 
saanud väikepõllumajandustootjate kava 
kohaselt.

7. Lõike 1 punkti c kohane toetus on 150 %
iga-aastasest toetusest, mis toetusesaaja on 
saanud väikepõllumajandustootjate kava 
kohaselt, ning mis makstakse välja iga-
aastaste osadena või ühekordse 
kindlasummalise väljamaksena.

Or. en

Selgitus

Teeme ettepaneku toetuse taset tõsta märkimisväärselt, vähemalt 150 %-ni iga-aastasest 
toetusest I samba raames. Pooldame toetust akumuleeruvas kindlasummalises vormis.

Muudatusettepanek 1024
Karin Kadenbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid võtavad enne selle 
meetme kehtestamist arvesse 
asjassepuutuvate maapiirkondade 
sotsiaalseid ja keskkonnatingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1025
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse äriplaani 
minimaalset sisu ja kriteeriume, mida 
liikmesriigid kasutavad lõikes 4 osutatud 
lävendite määramisel.

8. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse äriplaani 
minimaalset sisu.

Or. en

Muudatusettepanek 1026
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Ennetähtaegselt pensionile jäämine

1. Kõnealuse meetme kohast toetust 
antakse:
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(a) põllumajandustootjatele, kes 
otsustavad põllumajandustegevuse 
lõpetada ettevõtte üleandmiseks teistele 
põllumajandustootjatele;
(b) põllumajandusettevõtete töötajatele, 
kes otsustavad lõplikult peatada kogu töö 
põllumajandusettevõttes pärast selle 
üleandmist.
2. Üleandja:
(a) peab üleandmise ajal olema vähemalt 
55-aastane, kuid mitte veel pensionieas, 
või üleandmise ajal mitte rohkem kui 10 
aastat noorem pensionieast asjaomases 
liikmesriigis;
(b) peab lõpetama kogu tulundusliku 
põllumajandustegevuse;
(c) peab olema põllumajandustootmisega 
tegelenud 10 üleandmisele eelnevat 
aastat.
3. Ülevõtja:
(a) peab alustama üleandja järel tegevust, 
nagu on sätestatud artikli 20 lõikes 2, või 
(b) peab olema põllumajandustootja, kes 
on noorem kui 50 aastat, või eraõiguslik 
juriidiline isik ning võtma üle üleandja 
poolt vabastatud põllumajandusettevõtte, 
et oma ettevõtet suurendada.
4. Põllumajandusettevõtte töötaja:
(a) peab olema vähemalt 55-aastane, kuid 
mitte veel pensionieas, või mitte rohkem 
kui 10 aastat noorem pensionieast 
asjaomases liikmesriigis;
(b) peab olema töötanud viimase viie 
aasta jooksul vähemalt poole oma tööajast 
põllumajandusettevõtte abitööjõuna või 
töötajana;
(c) peab olema töötanud üleandja 
põllumajandusettevõttes vähemalt kaks 
täistööaastat nelja aasta jooksul enne 
üleandja ennetähtaegselt pensionile 
jäämist;
(d) peab osalema sotsiaalkindlustuskavas.
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5. Ennetähtaegselt pensionile jäämise 
toetuse kogukestus ei või üleandja ja 
põllumajandusettevõtte töötaja osas 
ületada 15 aastat. Seda ei maksta pärast 
üleandja 70. sünnipäeva ja 
põllumajandusettevõtte töötaja 
pensioniikka jõudmist.
Kui üleandja puhul maksab 
vanaduspensioni liikmesriik, antakse 
ennetähtaegselt pensionile jäämise korral 
toetust pensionilisana, võttes arvesse 
riiklikku väljateenitud vanaduspensioni.
6. Abikõlbliku toetuse maksimumsumma 
on sätestatud I lisas.

Or. es

Selgitus

Seda artiklit ei oleks pidanud välja jätma, sest kõnealune meede aitab hõlbustada 
põlvkondade vahetumist. Seetõttu tuleks artikkel õigusakti tekstis taastada.

Muudatusettepanek 1027
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põhiteenused ja külauuendus 
maapiirkondades

Põhiteenused ja külauuendus 
maapiirkondades ning looduspärandi 
kaitse ja taastamine

Or. de

Muudatusettepanek 1028
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maapiirkondade omavalitsuste arengut 
ja nende põhiteenuseid käsitlevate kavade 
ning Natura 2000 alade või muude kõrge 
loodusliku väärtusega alade kaitse- ja 
majandamiskavade koostamine ja 
ajakohastamine;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1029
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maapiirkondade omavalitsuste arengut 
ja nende põhiteenuseid käsitlevate kavade
ning Natura 2000 alade või muude kõrge 
loodusliku väärtusega alade kaitse- ja 
majandamiskavade koostamine ja 
ajakohastamine;

(a) maapiirkondade omavalitsuste arengut 
ja nende põhiteenuseid käsitlevate kavade 
koostamine ja ajakohastamine;

Or. de

Muudatusettepanek 1030
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Milan Zver, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maapiirkondade omavalitsuste arengut 
ja nende põhiteenuseid käsitlevate kavade 
ning Natura 2000 alade või muude kõrge 
loodusliku väärtusega alade kaitse- ja 
majandamiskavade koostamine ja 
ajakohastamine;

(a) maapiirkondade omavalitsuste arengut 
ja nende põhiteenuseid käsitlevate kavade, 
põllumajandus- ja metsandusteenuste 
kavade ning Natura 2000 alade või muude 
kõrge loodusliku väärtusega alade kaitse-
ja majandamiskavade koostamine ja 
ajakohastamine;
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Or. de

Muudatusettepanek 1031
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maapiirkondade omavalitsuste arengut 
ja nende põhiteenuseid käsitlevate kavade 
ning Natura 2000 alade või muude kõrge 
loodusliku väärtusega alade kaitse- ja 
majandamiskavade koostamine ja 
ajakohastamine;

(a) maapiirkondade omavalitsuste arengut, 
mh GIS süsteemis, ja nende põhiteenuseid 
käsitlevate kavade ning Natura 2000 alade 
või muude kõrge loodusliku väärtusega 
alade kaitse- ja majandamiskavade 
koostamine ja ajakohastamine;

Or. ro

Muudatusettepanek 1032
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) maapiirkondade omavalitsuste arengut 
ja nende põhiteenuseid käsitlevate kavade 
ning Natura 2000 alade või muude kõrge 
loodusliku väärtusega alade kaitse- ja 
majandamiskavade koostamine ja 
ajakohastamine;

(a) maapiirkondade omavalitsuste ja 
külade arengut ja nende põhiteenuseid 
käsitlevate kavade ning Natura 2000 alade 
või muude kõrge loodusliku väärtusega 
alade kaitse- ja majandamiskavade 
koostamine ja ajakohastamine;

Or. bg

Muudatusettepanek 1033
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Natura 2000 ja veepoliitika 
raamdirektiiviga hõlmatud alade või 
muude kõrge loodusliku väärtusega alade 
kaitse- ja majandamiskavade koostamine 
ja ajakohastamine, sealhulgas 
järelevalve;

Or. de

Muudatusettepanek 1034
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud iga liiki
väikeinfrastruktuuri loomisse, 
tõhustamisse või laiendamisse, sealhulgas 
investeeringuid taastuvatesse 
energiaallikatesse;

(b) investeeringud iga liiki infrastruktuuri
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse,
mis on vajalik külade taastamiseks ja 
arenguks;

Or. ro

Muudatusettepanek 1035
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud iga liiki 
väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse 
või laiendamisse, sealhulgas 
investeeringuid taastuvatesse 
energiaallikatesse;

(b) investeeringud iga liiki 
väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse 
või laiendamisse;

Or. de
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Muudatusettepanek 1036
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud iga liiki 
väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse 
või laiendamisse, sealhulgas
investeeringuid taastuvatesse 
energiaallikatesse;

(b) investeeringud iga liiki 
väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse 
või laiendamisse, eelkõige kohalike 
turustus- ja lisandväärtusahelate 
arendamisse ja laiendamisse, sealhulgas
investeeringud taastuvatesse 
energiaallikatesse, energiatõhusatesse 
süsteemidesse ning säästlikesse 
loodusvarade majandamise ja 
jäätmekorralduse süsteemidesse;

Or. de

Muudatusettepanek 1037
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud iga liiki 
väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse 
või laiendamisse, sealhulgas
investeeringuid taastuvatesse 
energiaallikatesse;

(b) investeeringud iga liiki 
väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse 
või laiendamisse, sealhulgas
investeeringud maaturismi ja taastuvatesse 
energiaallikatesse, mis põhinevad 
säästlikkuse kriteeriumitele;

Or. en

Muudatusettepanek 1038
Alyn Smith
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud iga liiki 
väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse 
või laiendamisse, sealhulgas
investeeringuid taastuvatesse 
energiaallikatesse;

(b) investeeringud iga liiki 
väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse 
või laiendamisse, sealhulgas
investeeringud detsentraliseeritud 
energiasäästu meetmetesse ja
taastuvatesse energiaallikatesse;

Or. en

Muudatusettepanek 1039
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) investeeringud iga liiki 
väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse 
või laiendamisse, sealhulgas
investeeringuid taastuvatesse 
energiaallikatesse;

(b) investeeringud iga liiki 
väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse 
või laiendamisse, sealhulgas
investeeringud maaturismi ja taastuvatesse 
energiaallikatesse;

Or. en

Muudatusettepanek 1040
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) rahvastikukadu ja noorte 
meelitamine maapiirkondadesse sõltuvad 
vastavatest investeeringutest 
maapiirkondade infrastruktuuri, mida 
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liikmesriigid peavad sidusalt rahastama, 
tagades nii parema kooskõlastatuse teiste 
poliitikatega; 

Or. ro

Muudatusettepanek 1041
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste 
(sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur) 
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse 
ning nendega seotud infrastruktuuri;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1042
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste
(sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur) 
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse 
ning nendega seotud infrastruktuuri;

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste
(sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur) 
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse 
ning nendega seotud infrastruktuuri, 
pidades esmatähtsaks kogukonna juhitud 
kohaliku arengu algatusi, mida omab, 
valitseb ja kontrollib kogukond ise, tehes
seda niisuguste isevastutusmudelite kaudu 
nagu kohalikud liidud ja kogukonna 
trustid, mida juhib demokraatlikult ja 
milles osaleb kohalik elanikkond;
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Or. en

Muudatusettepanek 1043
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste 
(sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur) 
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse 
ning nendega seotud infrastruktuuri;

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike peamiste 
üldhuviteenuste (sealhulgas vaba aja 
tegevused ja kultuur) loomisse, 
tõhustamisse, säilitamisse või laiendamisse 
ning nendega seotud infrastruktuuri, 
eelkõige esimese etapi arstiabisse (sh 
tervise edendamine ja haiguste 
ennetamine), haridusse (sh sellised 
struktuurid nagu koduväikelasteaiad ja -
sõimed) ja koolitusse, elamumajandusse 
ja tööturuteenustesse;

Or. en

Muudatusettepanek 1044
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste
(sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur) 
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse 
ning nendega seotud infrastruktuuri;

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste
(sealhulgas vaba aja tegevused, haridus 
(eelkool, kool ja kooliväline tegevus) ja
kultuur) loomisse, tõhustamisse või 
laiendamisse ning nendega seotud 
infrastruktuuri;

Or. pl
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Muudatusettepanek 1045
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste
(sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur) 
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse 
ning nendega seotud infrastruktuuri;

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste
(sealhulgas teavitamine, levitamine, vaba 
aja tegevused ja kultuur) loomisse, 
tõhustamisse või laiendamisse ning 
nendega seotud infrastruktuuri;

Or. it

Muudatusettepanek 1046
Sylvie Goulard, Liam Aylward, Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste
(sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur) 
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse 
ning nendega seotud infrastruktuuri;

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste
(sealhulgas käsitöö, vaba aja ja kultuuriga 
seotud tegevused) loomisse, tõhustamisse 
või laiendamisse ning nendega seotud 
infrastruktuuri;

Or. fr

Muudatusettepanek 1047
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste
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(sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur) 
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse 
ning nendega seotud infrastruktuuri;

(sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur) 
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse 
ning nendega seotud infrastruktuuri, eriti 
tervishoiu- ja ennetustegevusega 
tegelevatesse asutustesse;

Or. en

Muudatusettepanek 1048
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste
(sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur) 
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse
ning nendega seotud infrastruktuuri;

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste
(sealhulgas tervishoid, transport, vaba aja 
tegevused, kultuur ning nendega seotud 
infrastruktuur) loomisse, tõhustamisse või 
laiendamisse;

Or. ro

Muudatusettepanek 1049
Seán Kelly, Jim Higgins, Piotr Borys, Joachim Zeller, Santiago Fisas Ayxela, Marie-
Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste
(sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur) 
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse 
ning nendega seotud infrastruktuuri;

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste
(sealhulgas sport, vaba aja tegevused ja 
kultuur) loomisse, tõhustamisse või 
laiendamisse ning nendega seotud 
infrastruktuuri;

Or. en
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Muudatusettepanek 1050
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) investeeringud põllumajandusele 
järgneva tootmisetapi valdkondade ning 
sotsiaalfääri kohalike võrgustike 
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse; 

Or. de

Selgitus

Naised etendavad keskset rolli põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamisel (nt otseturustus, 
turism, talukohvikud jne) ja sotsiaalteenuste osutamisel maapiirkondades (nt eakate 
hooldamine, lastehooldus jne). Põhiteenustesse investeerimisel tuleb sellega nõuetekohaselt 
arvestada.

Muudatusettepanek 1051
Sylvie Goulard, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) investeeringud 
põllumajandustootjate ja kohalike 
ettevõtete vahelistesse programmidesse 
lühikeste tarneahelate pakkumiseks 
elanikele, tagades kõigile ühiskonna 
liikmetele kvaliteetsed tooted taskukohase 
hinnaga;

Or. en


