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Muudatusettepanek 1397
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 32 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele lisakulud 
ja saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele lisakulud 
ja saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega, ning vältida nende alade 
mahajätmise ohtu nende vähese tulususe 
tõttu.

Or. it

Muudatusettepanek 1398
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele lisakulud 
ja saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast, eriti kõrge 
loodusliku väärtusega 
põllumajandussüsteemidest tingitud 
piirangutega alade põllumajandustootjatele 
antakse iga-aastase toetusena kasutusel 
oleva põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele lisakulud 
ja saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.
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Or. en

Muudatusettepanek 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele lisakulud 
ja saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud 
piirangutega, nagu madal mullaviljakus 
või halvad kliimatingimused, alade 
põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele lisakulud 
ja saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.

Or. en

Muudatusettepanek 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele lisakulud 
ja saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele kõik 
lisakulud või osa lisakuludest ja 
saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.
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Or. en

Muudatusettepanek 1401
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele lisakulud 
ja saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele kõik 
lisakulud või osa lisakuludest ja 
saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.

Or. en

Muudatusettepanek 1402
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele lisakulud 
ja saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele kõik 
lisakulud või osa lisakuludest ja 
saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.
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Or. en

Muudatusettepanek 1403
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele lisakulud 
ja saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.

Toetust mägiala või looduslikust või muust 
konkreetsest eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele antakse iga-
aastase toetusena kasutusel oleva 
põllumajandusmaa hektari kohta, et 
hüvitada põllumajandustootjatele kõik 
lisakulud või osa lisakuludest ja 
saamatajäänud tulu, mis on seotud 
asjaomase piirkonna 
põllumajandustootmist mõjutavate 
piirangutega.

Or. en

Muudatusettepanek 1404
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisakulude ja saamatajäänud tulu 
arvutamise alus on võrdlus aladega, mida 
ei mõjuta looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangud, võttes arvesse määruse 
(EL) nr DP/2012 III jaotise 3. peatüki 
kohaseid toetusi.

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 1405
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisakulude ja saamatajäänud tulu 
arvutamise alus on võrdlus aladega, mida 
ei mõjuta looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangud, võttes arvesse määruse 
(EL) nr DP/2012 III jaotise 3. peatüki 
kohaseid toetusi.

Lisakulude ja saamatajäänud tulu 
arvutamise alus on võrdlus aladega, mida 
ei mõjuta looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangud.

Or. it

Muudatusettepanek 1406
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisakulude ja saamatajäänud tulu 
arvutamise alus on võrdlus aladega, mida 
ei mõjuta looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangud, võttes arvesse määruse 
(EL) nr DP/2012 III jaotise 3. peatüki 
kohaseid toetusi.

Lisakulude ja saamatajäänud tulu 
arvutamise alus on võrdlus aladega, mida 
ei mõjuta looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangud.

Or. it

Muudatusettepanek 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisakulude ja saamatajäänud tulu 
arvutamise alus on võrdlus aladega, mida 

Lisakulude ja saamatajäänud tulu 
arvutamise alus on võrdlus aladega, mida 
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ei mõjuta looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangud, võttes arvesse määruse 
(EL) nr DP/2012 III jaotise 3. peatüki 
kohaseid toetusi.

ei mõjuta looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangud.

Or. fr

Muudatusettepanek 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisakulude ja saamatajäänud tulu 
arvutamise alus on võrdlus aladega, mida 
ei mõjuta looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangud, võttes arvesse määruse 
(EL) nr DP/2012 III jaotise 3. peatüki 
kohaseid toetusi.

Lisakulude ja saamatajäänud tulu 
arvutamise alus on võrdlus aladega, mida 
ei mõjuta looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangud.

Or. de

Muudatusettepanek 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisakulude ja saamatajäänud tulu 
arvutamise alus on võrdlus aladega, mida 
ei mõjuta looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangud, võttes arvesse määruse 
(EL) nr DP/2012 III jaotise 3. peatüki 
kohaseid toetusi.

Lisakulude ja saamatajäänud tulu 
arvutamise alus on võrdlus aladega, mida 
ei mõjuta looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangud, võttes arvesse määruse 
(EL) nr DP/2012 III jaotise 3. peatüki 
kohaseid toetusi.

Toetused tuleb asjakohaselt 
diferentseerida, võttes arvesse
– iga piirkonna olukorda ja 
arengueesmärke;
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– põllumajandust mõjutavate püsivate 
ebasoodsate looduslike tingimuste 
keerulisust;
– tootmisliiki ning vajaduse korral ka 
põllumajandusettevõtte majanduslikku 
struktuuri.

Or. de

Selgitus

Erinevate tootmisliikidega põllumajandusettevõtetel tekivad tootmise käigus ka erinevad 
keerukad väljaminekud ja kulud ning seda tuleb arvesse võtta.

Muudatusettepanek 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuse suurus määratakse kindlaks I 
lisas sätestatud miinimum- ja 
maksimumsummade vahemikus.

3. Toetuse suurus määratakse kindlaks I 
lisas sätestatud miinimum- ja 
maksimumsummade vahemikus.

Maksimumsummast suuremat toetust võib 
maksta tingimusel, et kõigi asjaomase 
programmitöö tasandil antavate toetuste 
keskmine summa ei ületa kõnealust 
maksimumsummat.

Or. de

Selgitus

Kõnealuste piirkondade erinevate tootmisliikidega põllumajandusettevõtetel on ka erinevad 
tootmiskulud ja keerukad väljaminekud. Seetõttu ei tohiks tootmise varustamine osutada 
ainult põllumaale.

Muudatusettepanek 1411
Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid peavad ette nägema 
toetuse järk-järgulise vähenemise sellise 
osa suhtes, mis ületab põllumajandusliku 
majapidamise suhtes kehtestatud lävendit, 
mis tuleb esitada programmis.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Toetuste maksmise põhjendus ei sõltu ettevõttest.

Muudatusettepanek 1412
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid peavad ette nägema 
toetuse järk-järgulise vähenemise sellise 
osa suhtes, mis ületab põllumajandusliku 
majapidamise suhtes kehtestatud lävendit, 
mis tuleb esitada programmis.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1413
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid peavad ette nägema
toetuse järk-järgulise vähenemise sellise 
osa suhtes, mis ületab põllumajandusliku 

4. Liikmesriigid võivad ette näha toetuse 
järkjärgulise vähenemise sellise osa suhtes, 
mis ületab põllumajandusliku 
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majapidamise suhtes kehtestatud lävendit, 
mis tuleb esitada programmis.

majapidamise suhtes kehtestatud lävendit, 
mis tuleb esitada programmis.

Or. en

Muudatusettepanek 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2017 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast artikli 
33 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb
järk-järgult alates 2014. aastast, mil 
toetuse määr on võrreldes 2013. aastaga 
80 % ning lõpuks 2017. aastal 20 %.

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2016–
2019 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast artikli 
33 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb 
järk-järgult, lõppedes hiljemalt 
31. detsembril 2019. Järk-järgult 
kahanevate toetuste kogusumma, mida 
põllumajandustootjale makstakse, ei ületa 
200% toetusest, mida kõnealune 
põllumajandustootja sai 2013. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2017 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2016–
2019 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
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programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast artikli 
33 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb 
järk-järgult alates 2014. aastast, mil 
toetuse määr on võrreldes 2013. aastaga 
80 % ning lõpuks 2017. aastal 20 %.

programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast artikli 
33 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb 
järk-järgult, lõppedes hiljemalt 
31. detsembril 2019. Järk-järgult 
kahanevate toetuste kogusumma, mida 
põllumajandustootjale makstakse, ei ületa 
200% toetusest, mida kõnealune 
põllumajandustootja sai 2013. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 1416
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2017 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast artikli
33 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb 
järk-järgult alates 2014. aastast, mil 
toetuse määr on võrreldes 2013. aastaga 
80 % ning lõpuks 2017. aastal 20 %.

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2017 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast 
artikli 46 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb 
järk-järgult, lõppedes hiljemalt 
31. detsembril 2019. Järk-järgult 
kahanevate toetuste kogusumma, mida 
põllumajandustootjale makstakse, ei ületa 
200% toetusest, mida kõnealune 
põllumajandustootja sai 2013. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 1417
Katarína Neveďalová
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2017 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast artikli 
33 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb 
järk-järgult alates 2014. aastast, mil toetuse 
määr on võrreldes 2013. aastaga 80 % ning 
lõpuks 2017. aastal 20 %.

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2020 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast artikli 
33 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb 
järk-järgult alates 2014. aastast, mil toetuse 
määr on võrreldes 2013. aastaga 80% ning 
lõpuks 2020. aastal 20%.

Or. sk

Muudatusettepanek 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2017 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast artikli
33 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb 
järk-järgult alates 2014. aastast, mil 
toetuse määr on võrreldes 2013. aastaga 
80 % ning lõpuks 2017. aastal 20 %.

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2019 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast 
artikli 46 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb 
järk-järgult alates 2015. aastast, mil 
toetuse määr on võrreldes 2013. aastaga 
80% ning lõpuks 2019. aastal 20%.

Or. en
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Muudatusettepanek 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2017 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast artikli 
33 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb 
järk-järgult alates 2014. aastast, mil 
toetuse määr on võrreldes 2013. aastaga 
80 % ning lõpuks 2017. aastal 20 %.

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2019 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast 
artikli 33 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb 
järk-järgult alates 2015. aastast, mil 
toetuse määr on võrreldes 2013. aastaga 
80% ning lõpuks 2019. aastal 20%.

Or. en

Selgitus

Et lükata edasi järk-järgult kahanevate maksete algust kuni kõik piiritlemise alased andmed 
on kättesaadavad ja et pakkuda pikemat makseperioodi järk-järgult kahanevatele maksetele.

Muudatusettepanek 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2017 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2017 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 



AM\909514ET.doc 15/172 PE494.480v01-00

ET

artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast artikli 
33 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb 
järk-järgult alates 2014. aastast, mil toetuse 
määr on võrreldes 2013. aastaga 80 %
ning lõpuks 2017. aastal 20 %.

artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, kuid 
ei ole enam toetuskõlblikud pärast artikli 
33 lõikes 3 osutatud uut piirkondade 
piiritlemist. Kõnealune toetus väheneb 
järk-järgult alates 2014. aastast, mil toetuse 
määr on võrreldes ahavahemiku 2007–
2013 keskmisega 80% ning lõpuks 2017. 
aastal 20%.

Or. de

Muudatusettepanek 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriikides, kus artikli 33 lõikes 3 
osutatud piirkondade piiritlemine ei ole 
lõpetatud enne 1. jaanuari 2014, 
kohaldatakse lõiget 5 
põllumajandustootjate suhtes, kes saavad 
toetust piirkondades, mis vastasid sellise 
toetuse saamise tingimustele 
ajavahemikul 2007–2013. Pärast 
piiritlemise lõpetamist saavad endiselt 
toetuskõlblike piirkondade 
põllumajandustootjad täistoetuse 
käesoleva meetme kohaselt. Piirkondades, 
mis ei ole enam toetuse tingimustele 
vastavad, saavad põllumajandustootjad 
jätkuvalt toetust lõike 5 alusel.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriikides, kus artikli 33 lõikes 3 
osutatud piirkondade piiritlemine ei ole 
lõpetatud enne 1. jaanuari 2014, 
kohaldatakse lõiget 5 
põllumajandustootjate suhtes, kes saavad 
toetust piirkondades, mis vastasid sellise 
toetuse saamise tingimustele 
ajavahemikul 2007–2013. Pärast 
piiritlemise lõpetamist saavad endiselt 
toetuskõlblike piirkondade 
põllumajandustootjad täistoetuse 
käesoleva meetme kohaselt. Piirkondades, 
mis ei ole enam toetuse tingimustele 
vastavad, saavad põllumajandustootjad 
jätkuvalt toetust lõike 5 alusel.

6. Liikmesriigid lõpetavad artikli 33 lõikes 
3 osutatud piirkondade piiritlemise 
hiljemalt käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeval. Piirkondades, mis ei ole enam 
toetuse tingimustele vastavad, saavad 
põllumajandustootjad jätkuvalt toetust 
lõike 5 alusel.

Or. ro

Muudatusettepanek 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriikides, kus artikli 33 lõikes 3 
osutatud piirkondade piiritlemine ei ole 
lõpetatud enne 1. jaanuari 2014, 
kohaldatakse lõiget 5 
põllumajandustootjate suhtes, kes saavad 
toetust piirkondades, mis vastasid sellise 
toetuse saamise tingimustele ajavahemikul 
2007–2013. Pärast piiritlemise lõpetamist 
saavad endiselt toetuskõlblike piirkondade 
põllumajandustootjad täistoetuse käesoleva 
meetme kohaselt. Piirkondades, mis ei ole 
enam toetuse tingimustele vastavad, saavad 
põllumajandustootjad jätkuvalt toetust 
lõike 5 alusel.

6. Liikmesriikides, kus artikli 33 lõikes 3 
osutatud piirkondade piiritlemine ei ole 
lõpetatud enne 1. jaanuari 2016, 
kohaldatakse lõiget 5 
põllumajandustootjate suhtes, kes saavad 
toetust piirkondades, mis vastasid sellise 
toetuse saamise tingimustele ajavahemikul 
2007–2013. Pärast piiritlemise lõpetamist 
saavad endiselt toetuskõlblike piirkondade 
põllumajandustootjad täistoetuse käesoleva 
meetme kohaselt. Piirkondades, mis ei ole 
enam toetuse tingimustele vastavad, saavad 
põllumajandustootjad jätkuvalt toetust 
lõike 5 alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjon esitab 2015. aastaks eraldi seadusandliku ettepaneku kohustuslike biofüüsikaliste 
kriteeriumide kohta märkimisväärsete looduslike piirangutega piirkondade piiritlemiseks.

Muudatusettepanek 1425
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muud kui mägialad, mida mõjutavad 
olulised looduslikust eripärast tingitud 
piirangud ning

(b) muud kui mägialad, mida mõjutavad 
olulised looduslikust eripärast tingitud või 
demograafilised piirangud ning

Or. es
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Selgitus

Rahvastikukadu on maakohtade üks kõige raskemaid probleeme. Seetõttu tulebki lisada 
rahvastikutihedus rahvastikukao tõttu vähem soodsate piirkondade kvalitfitseerimise ühe 
näitajana, nagu see on praegu.

Muudatusettepanek 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) muud piirkonnad, mida mõjutavad 
konkreetsest eripärast tingitud piirangud;

(c) muud piirkonnad, mida mõjutavad 
konkreetsest eripärast tingitud piirangud, 
eelkõige kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandussüsteemid;

Or. pl

Selgitus

Lisaks mägialadele ja muu eripäraga piiratud piirkondadele tuleb arvesse võtta kõrge 
loodusliku väärtusega alasid, kus üldiselt madalad põllumajandustegevuse tulud viivad 
põllumajanduse intensiivistamiseni, mis aga vähendab nende alade looduslikku ja 
maastikulist väärtust.

Muudatusettepanek 1428
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 1429
Karin Kadenbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 32 kohase toetuse saamise 
tingimustele vastamiseks peab mägialasid 
iseloomustama maakasutusvõimaluste 
märkimisväärne piiratus ja
kasutamiskulude märgatav suurenemine 
järgmistel põhjustel:

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja
neid käsitatakse oluliste looduslike 
piirangutega aladena, kui vähemalt 50% 
kasutatavast põllumajandusmaast vastab 
lävendi poolest vähemalt ühele II lisas 
loetletud kriteeriumile. Selle tingimuse 
täitmine peab olema tagatud kohalike 
haldusüksuste („LAU 2”) vastaval 
tasandil. Kasutusele tuleb võtta mitte 
ainult II lisas esitatud biofüüsikalised 
kriteeriumid, vaid ka teised teaduslikult 
usaldatavad puudusi tuvastavad 
kriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 1430
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 33 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 32 kohase toetuse saamise 
tingimustele vastamiseks peab mägialasid 
iseloomustama maakasutusvõimaluste 
märkimisväärne piiratus ja 
kasutamiskulude märgatav suurenemine 
järgmistel põhjustel:

Artikli 32 kohase toetuse saamise 
tingimustele vastamiseks peab mägialasid 
iseloomustama maakasutusvõimaluste 
märkimisväärne piiratus ja vähene tulusus
ning kasutamiskulude märgatav 
suurenemine järgmistel põhjustel:

Or. it

Muudatusettepanek 1431
Rareş-Lucian Niculescu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) halb juurdepääsetavus;

Or. ro

Muudatusettepanek 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) väike rahvastikutihedus.

Or. ro

Muudatusettepanek 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja 
neid käsitatakse oluliste looduslike 
piirangutega aladena, kui vähemalt 66 %
kasutatavast põllumajandusmaast vastab 
lävendi poolest vähemalt ühele II lisas 
loetletud kriteeriumile. Selle tingimuse 
täitmine peab olema tagatud kohalike 
haldusüksuste („LAU 2”) vastaval 
tasandil.

Liikmesriigid võivad vastavalt artiklile 32 
anda toetust muudele kui mägialadele, 
mida käsitatakse oluliste looduslike 
piirangutega aladena, ja mis vastasid 
2007–2013 programmitöö perioodil 
toetuse saamise tingimustele määruse 
(EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a 
alapunkti ii kohaselt.

Komisjon esitab 31. detsembriks 2015 
Euroopa Parlamendi 5. mai 2010. aasta 
resolutsiooni (2009/2156(INI)) alusel uue 
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ettepaneku kriteeriumide kohta, mille 
alusel muud piirangutega alad uuesti 
piiritletakse.
Kriteeriumid, mille alusel määratakse 
kindlaks muud kui mägialad, mida 
käsitatakse oluliste looduslike 
piirangutega aladena, peaksid tuginema 
teadusuuringute põhjendatud tulemustele, 
võtma arvesse piirkondade eripära ja 
arengueesmärke ning olema püsivate 
ebasoodsate looduslike tingimuste ja 
tootmisliigi või ettevõtete 
majandusstruktuuri alusel piisavalt 
eristatud.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek looduslike piirangutega alade kindlaksmääramiseks tuleks tagasi lükata.
Komisjon peaks sõltumatult ÜPP reformist välja töötama uue ettepaneku, milles tuleks 
pöörata asjakohast tähelepanu Euroopa Parlamendi seisukohale ja võtta arvesse 
liikmesriikide esitatud erinevaid andmeid.

Muudatusettepanek 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja 
neid käsitatakse oluliste looduslike 
piirangutega aladena, kui vähemalt 66 %
kasutatavast põllumajandusmaast vastab 
lävendi poolest vähemalt ühele II lisas 
loetletud kriteeriumile. Selle tingimuse 
täitmine peab olema tagatud kohalike 
haldusüksuste („LAU 2”) vastaval 
tasandil.

Liikmesriigid võivad määratleda muid kui 
mägialasid oluliste looduslike piirangutega 
aladeks, mis olid toetuskõlblikud 
programmiperioodil 2007–2013 määruse 
(EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 punkti a 
alapunkti ii kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja 
neid käsitatakse oluliste looduslike 
piirangutega aladena, kui vähemalt 66 %
kasutatavast põllumajandusmaast vastab 
lävendi poolest vähemalt ühele II lisas 
loetletud kriteeriumile. Selle tingimuse 
täitmine peab olema tagatud kohalike 
haldusüksuste („LAU 2”) vastaval 
tasandil.

3. Liikmesriigid määravad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele 
vastavad muud kui mägialad, mida 
mõjutavad olulised looduslikust eripärast 
tingitud piirangud. Neid alasid 
iseloomustavad olulised looduslikust 
eripärast tingitud piirangud, eeskätt 
pinnase ja maa-ala kuivus, niiskus ja 
kvaliteet, ning tõsiasi, et ekstensiivse 
põllumajandustegevuse säilitamine on 
maade hooldamise jaoks oluline.

Oluliste looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade piiritlemise 
soovituslikud biofüüsikalised kriteeriumid 
on loetletud II lisas.

Or. fr

Muudatusettepanek 1436
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 66 % kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike 
haldusüksuste („LAU 2”) vastaval 

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 50% kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud LAU 2 tasandil või 
selgesti määratletud kohaliku üksuse 
tasandil, mis hõlmab ühtset selgesti 
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tasandil. kokkukuuluvat geograafilist ala, millel on 
määratletav majandus- ja 
haldusidentiteet.

Or. en

Muudatusettepanek 1437
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 66 % kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike 
haldusüksuste („LAU 2”) vastaval 
tasandil.

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 50% kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud LAU 2 tasandil või 
selgesti määratletud kohaliku üksuse 
tasandil, mis hõlmab ühtset selgesti 
kokkukuuluvat geograafilist ala, millel on 
määratletav haldusidentiteet.

Or. en

Muudatusettepanek 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 66 % kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 50% kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
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peab olema tagatud kohalike 
haldusüksuste („LAU 2”) vastaval
tasandil.

peab olema tagatud kohaliku 
haldusüksuse madalaimal tasandil.

Or. ro

Muudatusettepanek 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 66 % kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike haldusüksuste 
(„LAU 2”) vastaval tasandil.

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 50% kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike haldusüksuste 
(„LAU 2”) vastaval tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 1440
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 66 % kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike haldusüksuste 
(„LAU 2”) vastaval tasandil.

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 50% kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike haldusüksuste 
(„LAU 2”) vastaval tasandil.
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Or. sk

Muudatusettepanek 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 66 % kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike haldusüksuste 
(„LAU 2”) vastaval tasandil.

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 50% kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike haldusüksuste 
(„LAU 2”) vastaval tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 1442
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 66 % kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike haldusüksuste 
(„LAU 2”) vastaval tasandil.

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 50% kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike haldusüksuste 
(„LAU 2”) vastaval tasandil.

Or. lt
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Muudatusettepanek 1443
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 66 % kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike haldusüksuste 
(„LAU 2”) vastaval tasandil.

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 66% kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud territoriaalsete 
haldusüksuste vastaval tasandil. 

Or. en

Muudatusettepanek 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 66 % kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike
haldusüksuste („LAU 2”) vastaval
tasandil.

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 66% kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud LAU 2 tasandil või 
selgesti määratletud kohaliku üksuse 
tasandil, mis hõlmab ühtset selgesti 
kokkukuuluvat geograafilist ala, millel on 
määratletav majandus- ja 
haldusidentiteet.

Or. en
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Muudatusettepanek 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 66 % kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike haldusüksuste 
(„LAU 2”) vastaval tasandil.

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 66% kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest 
vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike haldusüksuste 
(„LAU 2”) või – kui see on motiveeritud 
programmis esitatud objektiivsetest 
kriteeriumide alusel –, siis väiksemate 
üksuste vastaval tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 90 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse II lisas 
loetletud kriteeriumide kohandamist 
äärepoolseimatele piirkondadele, mida 
mõjutavad erilised mullastiku- ja 
kliimatingimused.

Or. fr

Muudatusettepanek 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike kohaste alade piiritlemisel 
teevad liikmesriigid objektiivsete 
kriteeriumide alusel tasandamise, et jätta 
välja alad, mille kohta on kooskõlas 
esimese lõiguga olulisest looduslikust 
eripärast tingitud piirangud 
dokumenteeritud, kuid nende piirangute 
mõju on ületatud investeeringute või 
majandustegevuse abil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike kohaste alade piiritlemisel 
teevad liikmesriigid objektiivsete 
kriteeriumide alusel tasandamise, et jätta 
välja alad, mille kohta on kooskõlas 
esimese lõiguga olulisest looduslikust 
eripärast tingitud piirangud 
dokumenteeritud, kuid nende piirangute 
mõju on ületatud investeeringute või 
majandustegevuse abil.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike kohaste alade piiritlemisel 
teevad liikmesriigid objektiivsete 
kriteeriumide alusel tasandamise, et jätta 
välja alad, mille kohta on kooskõlas 
esimese lõiguga olulisest looduslikust 
eripärast tingitud piirangud 
dokumenteeritud, kuid nende piirangute 
mõju on ületatud investeeringute või 
majandustegevuse abil.

Käesoleva lõike kohaste alade piiritlemisel 
(muud kui II lisas nimetatud 
kliimakriteeriumist tingitud looduslike 
piirangutega alad) teevad liikmesriigid 
objektiivsete kriteeriumide alusel 
tasandamise, et jätta välja alad, mille kohta 
on kooskõlas esimese lõiguga olulisest 
looduslikust eripärast tingitud piirangud 
dokumenteeritud, kuid nende piirangute 
mõju on ületatud investeeringute või 
majandustegevuse abil.

Or. en

Muudatusettepanek 1450
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike kohaste alade piiritlemisel 
teevad liikmesriigid objektiivsete 
kriteeriumide alusel tasandamise, et jätta 
välja alad, mille kohta on kooskõlas 
esimese lõiguga olulisest looduslikust 
eripärast tingitud piirangud 
dokumenteeritud, kuid nende piirangute 
mõju on ületatud investeeringute või 
majandustegevuse abil.

Käesoleva lõike kohaste alade piiritlemisel 
teevad liikmesriigid objektiivsete 
kriteeriumide alusel tasandamise, et jätta 
välja alad, mille kohta on kooskõlas 
esimese lõiguga olulisest looduslikust 
eripärast tingitud piirangud 
dokumenteeritud, kuid nende piirangute 
mõju on ületatud investeeringute või 
majandustegevuse abil ja hõlmates alasid, 
mis leitakse täitvat oluliste looduslike 
piirangutega alade tunnuseid, kuid muidu 
ei vasta nõudele, et vähemalt 50% 
kasutatavast põllumajandusmaast on 
vastaval tasandil selgesti piiritletud 
kohalik üksus, mis hõlmab ühtse selgesti
kokkukuuluva geograafilise ala, millel on 
määratletav majandus- ja 
haldusidentiteet.

Or. en
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Muudatusettepanek 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike kohaste alade piiritlemisel 
teevad liikmesriigid objektiivsete 
kriteeriumide alusel tasandamise, et jätta 
välja alad, mille kohta on kooskõlas 
esimese lõiguga olulisest looduslikust 
eripärast tingitud piirangud 
dokumenteeritud, kuid nende piirangute 
mõju on ületatud investeeringute või 
majandustegevuse abil.

Käesoleva lõike kohaste alade piiritlemisel 
teevad liikmesriigid objektiivsete 
kriteeriumide alusel tasandamise, et jätta 
välja alad, mille kohta on kooskõlas 
esimese lõiguga olulisest looduslikust 
eripärast tingitud piirangud 
dokumenteeritud, kuid nende piirangute 
mõju on ületatud investeeringute või 
majandustegevuse abil. Komisjon tagab, et 
liikmesriigid kohaldavad olulisest 
looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade määratlemisel kõikjal 
ELis ühiseid ja ühtseid meetodeid.

Or. ro

Muudatusettepanek 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Samuti võib muudeks kui mägialadeks 
nimetada väikesest rahvastikutihedusest 
tingitud demograafiliste piirangutega 
piirkondi.

Or. es

Selgitus

Kuna rahvastikukadu maal on eriti tõsine teatud piirkondades, on vaja kvalifitseerida need 
piirkonnad rahvastikukao tõttu vähem soodsateks piirkondadeks, kasutades näitajana 
rahvastikutihedust.
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Muudatusettepanek 1453
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui lõigetes 2 ja 3 osutatud alad 
vastavad artikli 32 kohase toetuse saamise 
tingimustele, kui neid mõjutavad 
konkreetsest eripärast tingitud piirangud 
ning kui seal tuleks maaharimist jätkata, et 
kaitsta või parandada keskkonda, säilitada 
maaelu ja nimetatud piirkonna 
turismipotentsiaali või kaitsta rannikut.

Muud kui lõigetes 2 ja 3 osutatud alad 
vastavad artikli 32 kohase toetuse saamise 
tingimustele, kui neid mõjutavad 
konkreetsest eripärast tingitud piirangud, 
mis osutavad looduslikult ebasoodsatele 
tingimustele, ning kui seal tuleks 
maaharimist jätkata, et kaitsta või 
parandada keskkonda, säilitada maaelu ja 
nimetatud piirkonna turismipotentsiaali või 
kaitsta rannikut.

Or. en

Muudatusettepanek 1454
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui lõigetes 2 ja 3 osutatud alad 
vastavad artikli 32 kohase toetuse saamise 
tingimustele, kui neid mõjutavad 
konkreetsest eripärast tingitud piirangud 
ning kui seal tuleks maaharimist jätkata, et 
kaitsta või parandada keskkonda, säilitada 
maaelu ja nimetatud piirkonna 
turismipotentsiaali või kaitsta rannikut.

Muud kui lõigetes 2 ja 3 osutatud alad 
vastavad artikli 32 kohase toetuse saamise 
tingimustele, kui need alad asuvad 
eeslinnapiirkondades või kui neid 
mõjutavad konkreetsest eripärast tingitud 
piirangud ning kui seal tuleks maaharimist 
jätkata, et kaitsta või parandada keskkonda, 
säilitada maaelu ja nimetatud piirkonna 
turismipotentsiaali või kaitsta rannikut.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1455
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui lõigetes 2 ja 3 osutatud alad 
vastavad artikli 32 kohase toetuse saamise 
tingimustele, kui neid mõjutavad 
konkreetsest eripärast tingitud piirangud 
ning kui seal tuleks maaharimist jätkata, et 
kaitsta või parandada keskkonda, säilitada 
maaelu ja nimetatud piirkonna 
turismipotentsiaali või kaitsta rannikut.

Muud kui lõigetes 2 ja 3 osutatud alad 
vastavad artikli 32 kohase toetuse saamise 
tingimustele, kui neid mõjutavad 
konkreetsest eripärast tingitud piirangud 
ning kui seal tuleks maaharimist jätkata, et 
kaitsta või parandada keskkonda, säilitada 
maaelu ja nimetatud piirkonna 
turismipotentsiaali, kaitsta rannikut või 
kindlustada põllumajanduslike 
eeslinnapiirkondade jätkusuutlikkust.

Or. fr

Muudatusettepanek 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui lõigetes 2 ja 3 osutatud alad 
vastavad artikli 32 kohase toetuse saamise 
tingimustele, kui neid mõjutavad 
konkreetsest eripärast tingitud piirangud 
ning kui seal tuleks maaharimist jätkata, et 
kaitsta või parandada keskkonda, säilitada 
maaelu ja nimetatud piirkonna 
turismipotentsiaali või kaitsta rannikut.

Muud kui lõigetes 2 ja 3 osutatud alad 
vastavad artikli 32 kohase toetuse saamise 
tingimustele, kui neid mõjutavad 
konkreetsest eripärast tingitud piirangud 
ning kui seal tuleks maaharimist jätkata, et 
kaitsta või parandada keskkonda, säilitada 
maaelu või märgalasid, säilitada
veeressursse ja nimetatud piirkonna 
turismipotentsiaali või kaitsta rannikut.

Or. en

Muudatusettepanek 1457
Marit Paulsen, George Lyon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkreetsest eripärast tingitud piirangutest 
mõjutatud alad peavad hõlmama looduslike 
kaitsetingimuste poolest ühesuguseid 
põllumajanduspiirkondi ja nende 
koguulatus ei või ületada 10 % asjaomase 
liikmesriigi pindalast.

Konkreetsest eripärast tingitud piirangutest 
mõjutatud alad peavad hõlmama looduslike 
kaitsetingimuste poolest ühesuguseid 
põllumajanduspiirkondi ja nende 
koguulatus ei või ületada 10% asjaomase 
liikmesriigi pindalast, välja arvatud 
asjaoludel, kui ala piiritlemisel toimuksid 
programmiperioodil 2007–2013 olulised 
nihked ja kui pindala kõrgem protsent on 
nõuetekohaselt põhjendatud ja 
liikmesriikide poolt motiveeritud 
objektiivsete looduskaitse tingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 1458
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Märgalade puhul viiakse piiritlemist 
läbi märgala funktsionaalsuse tasandil, 
sõltumata kõikidest teistest 
haldusüksustest, ning järgides Ramsari 
konventsiooni kriteeriumeid ja 
rakendades nende alade kaitse- ja 
majandamismeetmete kava. Selliseks 
kavaks võib olla Ramsari 
majandamiskava või kaitse- ja 
majandamismeetmed, mis vastavad 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse 
kohta või Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivi 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, soovitustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikes 3 osutatud piirkondade uue 
piiritluse.

(b) lõikes 3 osutatud piirkondade uue 
piiritluse või, kui see ei ole lõpule viidud, 
siis ajavahemikul 2007-2013 kasutatud 
piiritluse.

Or. pt

Muudatusettepanek 1460
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohast loomade 
heaolu toetust antakse 
põllumajandustootjatele, kes vabatahtlikult 
teostavad toiminguid, mis hõlmavad ühte 
või mitut loomade heaolu parandavat 
kohustust.

1. Käesoleva meetme kohast loomade 
heaolu toetust antakse 
põllumajandustootjatele, kes vabatahtlikult 
teostavad toiminguid, mis hõlmavad ühte 
või mitut loomade heaolu parandavat 
kohustust. Selle meetme pakkumine on 
maaelu arengu programmidele 
kohustuslik.

Or. en
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Muudatusettepanek 1461
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohast loomade 
heaolu toetust antakse 
põllumajandustootjatele, kes vabatahtlikult 
teostavad toiminguid, mis hõlmavad ühte 
või mitut loomade heaolu parandavat 
kohustust.

1. Käesoleva meetme kohast loomade 
heaolu toetust antakse 
põllumajandustootjatele, kes vabatahtlikult 
teostavad toiminguid, mis hõlmavad ühte 
või mitut loomade heaolu parandavat 
kohustust ja mis ületavad 
märkimisväärselt seadusega nõutavat.

Or. en

Muudatusettepanek 1462
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid peavad kõikjal oma 
territooriumidel andma käesoleva meetme 
kohast toetust kooskõlas oma riiklike, 
piirkondlike ja kohalike eravajaduste ja 
prioriteetidega. Käesoleva meetme 
lisamine maaelu arengu programmi on 
kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 1463
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused kohustused võetakse ühe aasta 
pikkuseks ajavahemikuks, mida võib 
pikendada.

Kõnealused kohustused võetakse tavaliselt
viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Juhul kui see on vajalik ja 
põhjendatud, määratakse pikem 
ajavahemik. 

Or. en

Muudatusettepanek 1464
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pindalatoetust või muud ühiku 
maksumusega seotud toetust antakse iga-
aastase toetusena ja sellega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustusest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
võib toetusest katta ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses loomade heaoluga seotud 
kohustuse eest makstavast toetusest.

Pindalatoetust või muud ühiku 
maksumusega seotud toetust antakse iga-
aastase toetusena ja sellega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustusest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
võib toetusest katta ka tehingukulud kuni 
20% ulatuses loomade heaoluga seotud 
kohustuse eest makstavast toetusest. Et 
teha kindlaks, kas vastavad loomade 
heaolu parandavad toimingud on
rangemad kui õigusnormides sätestatud, 
ja määrata kindlaks 
põllumajandustootjatele antava toetuse 
määr, tuleb kasutada tulemuspõhiseid 
loomade heaolu näitajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pindalatoetust või muud ühiku 
maksumusega seotud toetust antakse iga-
aastase toetusena ja sellega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustusest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
võib toetusest katta ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses loomade heaoluga seotud 
kohustuse eest makstavast toetusest.

Pindalatoetust või muud ühiku 
maksumusega seotud toetust antakse iga-
aastase toetusena ja sellega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustusest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
võib toetusest katta ka tehingukulud kuni 
20% ulatuses loomade heaoluga seotud 
kohustuse eest makstavast toetusest, seades 
esmatähtsale kohale need 
loomakasvatussektorid, mis tuleb 
kiireloomuliselt kohandada 
erieeskirjadele, ja igal juhul on 
toetuskõlblikud kõik investeeringud, 
millega parandatakse loomade heaolu.

Or. es

Muudatusettepanek 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse selliste 
piirkondade kindlaksmääramist, kus 
loomade heaoluga seotud kohustused 
esitavad kõrgemaid nõudeid 
tootmismeetodite suhtes.

4. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse selliste 
piirkondade kindlaksmääramist, kus 
loomade heaoluga seotud kohustused 
esitavad kõrgemaid nõudeid 
tootmismeetodite suhtes, võttes arvesse 
teadmisi, mis pärinevad loomade heaolu 
keskuste Euroopa koordineeritud 
võrgustikust, ja tavasid, mis põhinevad 
uusimal teadustööl.

Or. en
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Muudatusettepanek 1467
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsaomanikele, metsa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, kes vabatahtlikult teostavad 
toiminguid, mis hõlmavad ühte või mitut 
metsanduse keskkonnakohustust. 
Riigimetsi majandavad organid võivad 
samuti toetust saada, tingimusel et nad ei 
kuulu riigieelarve alla.

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsa valdajatele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, kes 
vabatahtlikult teostavad toiminguid, mis 
hõlmavad ühte või mitut metsanduse 
keskkonnakohustust. Lisaks 
pindalatoetustele on võimalikud ka 
puudega seotud või projektipõhised 
toetused.

Or. deSelgitus

Looduskaitse ja metsandusega seotud asjaoludest tulenevalt tundub mõningatel juhtudel 
puudega seotud või projektipõhine toetus pindalatoetusest otstarbekam. See puudutab näiteks 
lagupuidu edendamist. Seisev lagupuit ja biotoobi puud on looduslikes metsades tähtsad 
struktuurielemendid. Lugematu arv loomaliike on kohandunud elamiseks lagupuidus ja 
lagupuidust.

Muudatusettepanek 1468
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsaomanikele, metsa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende
liitudele, kes vabatahtlikult teostavad 
toiminguid, mis hõlmavad ühte või mitut 
metsanduse keskkonnakohustust.
Riigimetsi majandavad organid võivad 
samuti toetust saada, tingimusel et nad ei 
kuulu riigieelarve alla. 

Käesoleva meetme kohast toetust antakse
hektari metsa kohta era- ja avaliku sektori 
metsa valdajatele, kes vabatahtlikult 
teostavad toiminguid, mis hõlmavad ühte 
või mitut metsanduse keskkonnakohustust.

Or. en



AM\909514ET.doc 39/172 PE494.480v01-00

ET

Muudatusettepanek 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsaomanikele, metsa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, kes vabatahtlikult teostavad 
toiminguid, mis hõlmavad ühte või mitut 
metsanduse keskkonnakohustust.
Riigimetsi majandavad organid võivad 
samuti toetust saada, tingimusel et nad ei 
kuulu riigieelarve alla.

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsa valdajatele ja
avaliku sektori asutustele, kes 
vabatahtlikult teostavad toiminguid, mis 
hõlmavad ühte või mitut metsanduse 
keskkonnakohustust.

Or. es

Selgitus

Väljapakutud muudatusettepanekud erinevate metsandusmeetmete kohta kajastavad metsade 
omandirežiimi tegelikkust, tunnustades nende toetuste saajatena mitte ainult omavalitsusi, 
vaid ka avaliku sektori asutusi.

Muudatusettepanek 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsaomanikele, metsa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, kes vabatahtlikult teostavad 
toiminguid, mis hõlmavad ühte või mitut 
metsanduse keskkonnakohustust Riigimetsi 
majandavad organid võivad samuti toetust 
saada, tingimusel et nad ei kuulu 
riigieelarve alla.

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsa valdajatele ja
avaliku sektori asutustele, kes 
vabatahtlikult teostavad toiminguid, mis 
hõlmavad ühte või mitut metsanduse 
keskkonnakohustust.
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Or. es

Selgitus

Tuleb laiendada mõistet „avalik-õiguslikud asutused”, mis hõlmavad nende toetuste 
saajatena ka muud tüüpi organeid peale omavalitsuste.

Muudatusettepanek 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsaomanikele, metsa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, kes vabatahtlikult teostavad 
toiminguid, mis hõlmavad ühte või mitut 
metsanduse keskkonnakohustust. 
Riigimetsi majandavad organid võivad 
samuti toetust saada, tingimusel et nad ei 
kuulu riigieelarve alla. 

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsa valdajatele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
teistele metsamajandajatele, kes 
vabatahtlikult teostavad toiminguid, mis 
hõlmavad ühte või mitut metsanduse
keskkonnakohustust. Riigimetsi 
majandavad organid võivad samuti toetust 
saada, tingimusel et nad ei kuulu 
riigieelarve alla.

Or. en

Muudatusettepanek 1472
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsaomanikele, metsa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, kes vabatahtlikult teostavad 
toiminguid, mis hõlmavad ühte või mitut 
metsanduse keskkonnakohustust. 
Riigimetsi majandavad organid võivad 
samuti toetust saada, tingimusel et nad ei 

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsa valdajatele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
muudele maa valdajatele, kes 
vabatahtlikult teostavad toiminguid, mis 
hõlmavad ühte või mitut metsanduse 
keskkonnakohustust. Riigimetsi 
majandavad organid võivad samuti toetust 
saada, tingimusel et nad ei kuulu 
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kuulu riigieelarve alla. riigieelarve alla.

Or. en

Muudatusettepanek 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsaomanikele, metsa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, kes vabatahtlikult teostavad 
toiminguid, mis hõlmavad ühte või mitut 
metsanduse keskkonnakohustust. 
Riigimetsi majandavad organid võivad 
samuti toetust saada, tingimusel et nad ei 
kuulu riigieelarve alla. 

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsa valdajatele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, kes 
vabatahtlikult teostavad toiminguid, mis 
hõlmavad ühte või mitut metsanduse 
keskkonnakohustust. Riigimetsi 
majandavad organid võivad samuti toetust 
saada.

Or. en

Muudatusettepanek 1474
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsaomanikele, metsa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, kes vabatahtlikult teostavad 
toiminguid, mis hõlmavad ühte või mitut 
metsanduse keskkonnakohustust. 
Riigimetsi majandavad organid võivad 
samuti toetust saada, tingimusel et nad ei 
kuulu riigieelarve alla.

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsa valdajatele, 
avalik-õiguslikele omanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, kes 
vabatahtlikult teostavad toiminguid, mis 
hõlmavad ühte või mitut metsanduse 
keskkonnakohustust. Riigimetsi 
majandavad organid võivad samuti toetust 
saada, tingimusel et nad ei kuulu 
riigieelarve alla.

Or. bg



PE494.480v01-00 42/172 AM\909514ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsaomanikele, metsa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, kes vabatahtlikult teostavad 
toiminguid, mis hõlmavad ühte või mitut 
metsanduse keskkonnakohustust. 
Riigimetsi majandavad organid võivad 
samuti toetust saada, tingimusel et nad ei 
kuulu riigieelarve alla.

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta eranditult metsa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, kes vabatahtlikult teostavad 
toiminguid, mis hõlmavad ühte või mitut 
metsanduse keskkonnakohustust. 
Riigimetsi majandavad organid võivad 
samuti toetust saada, tingimusel et nad ei 
kuulu riigieelarve alla.

Or. de

Muudatusettepanek 1476
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsaomanikele, metsa 
valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, kes vabatahtlikult teostavad 
toiminguid, mis hõlmavad ühte või mitut 
metsanduse keskkonnakohustust. 
Riigimetsi majandavad organid võivad 
samuti toetust saada, tingimusel et nad ei 
kuulu riigieelarve alla.

Käesoleva meetme kohast toetust antakse 
hektari metsa kohta metsaomanikele ja
metsa valdajatele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, kes vabatahtlikult teostavad 
toiminguid, mis hõlmavad ühte või mitut 
metsanduse keskkonnakohustust. 
Riigimetsi majandavad organid võivad 
samuti toetust saada, tingimusel et nad ei 
kuulu riigieelarve alla.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1477
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste metsandusettevõtete puhul, mis 
ületavad teatavat lävendit, mille 
liikmesriigid peavad kindlaks määrama 
maaelu arengu programmis, sõltub lõike 
1 kohase toetuse maksmine 
metsamajandamiskava või metsa säästva 
majandamise põhimõttele vastava 
samaväärse dokumendi esitamisest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Metsade järkjärguline majandamine on metsandusettevõtete suurusest sõltumata riiklike 
metsandusseadustega juba piisavalt kaetud. Majandamiskava koostamise kohustus tähendaks 
ainult rohkem bürokraatiat.

Muudatusettepanek 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste metsandusettevõtete puhul, mis 
ületavad teatavat lävendit, mille 
liikmesriigid peavad kindlaks määrama 
maaelu arengu programmis, sõltub lõike 
1 kohase toetuse maksmine 
metsamajandamiskava või metsa säästva 
majandamise põhimõttele vastava 
samaväärse dokumendi esitamisest.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Käesolev ettepanek on vastuolus liikmesriikide subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 1479
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste metsandusettevõtete puhul, mis 
ületavad teatavat lävendit, mille 
liikmesriigid peavad kindlaks määrama 
maaelu arengu programmis, sõltub lõike 1 
kohase toetuse maksmine 
metsamajandamiskava või metsa säästva 
majandamise põhimõttele vastava 
samaväärse dokumendi esitamisest.

Selliste metsandusettevõtete puhul, mis 
ületavad teatavat lävendit, mille 
liikmesriigid peavad kindlaks määrama 
maaelu arengu programmis, sõltub lõike 1 
kohase toetuse maksmine säästva 
majandamise põhimõttest.

Or. en

Muudatusettepanek 1480
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste metsandusettevõtete puhul, mis 
ületavad teatavat lävendit, mille 
liikmesriigid peavad kindlaks määrama 
maaelu arengu programmis, sõltub lõike 1 
kohase toetuse maksmine 
metsamajandamiskava või metsa säästva 
majandamise põhimõttele vastava 
samaväärse dokumendi esitamisest.

Selliste metsandusettevõtete puhul, mis 
ületavad teatavat lävendit, mille 
liikmesriigid peavad kindlaks määrama 
maaelu arengu programmis, sõltub lõike 1 
kohase toetuse maksmine 
metsamajandamiskava või metsa säästva 
majandamise põhimõttele, sealhulgas 
bioloogilise mitmekesisuse meetmetele
vastava samaväärse dokumendi 
esitamisest. Metsaga seotud meetmete 
toetamine peaks põhinema heade 
metsandustavade standardil, mille töötab 
välja iga liikmesriik.
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Or. en

Muudatusettepanek 1481
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuse hõlmab üksnes selliseid kohustusi, 
mis on rangemad kui riigi 
metsandusseadusega või muude 
asjakohaste siseriiklike õigusaktidega 
kehtestatud kohustuslikud nõuded. Kõik 
sellised nõuded esitatakse programmis.

Toetuse hõlmab üksnes selliseid kohustusi, 
mis on märkimisväärselt rangemad kui 
riigi metsandusseadusega või muude 
asjakohaste siseriiklike õigusaktidega 
kehtestatud kohustuslikud nõuded. Kõik 
sellised nõuded esitatakse programmis.

Or. en

Muudatusettepanek 1482
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustused võetakse viie kuni seitsme 
aasta pikkuseks ajavahemikuks. Vajaduse 
korral ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad liikmesriigid oma maaelu 
arengu programmides määrata teatavat liiki 
kohustuste jaoks siiski pikema 
ajavahemiku.

Kohustused võetakse viie kuni seitsme 
aasta pikkuseks ajavahemikuks. Vajaduse 
korral ja nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võivad liikmesriigid oma maaelu 
arengu programmides määrata teatavat liiki 
kohustuste jaoks siiski pikema 
ajavahemiku. Puudega seotud või 
projektipõhiste toetuste puhul on 
võimalikud ühekordsed toetused, kui 
kehtestatakse 15 aasta pikkune 
sihtotstarbelise kasutamise periood.

Or. de

Selgitus

Selleks et puudega seotud või projektipõhised toetused saaksid aidata kaasa meie metsade 
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ökoloogilise seisundi säilitamisele ja parandamisele, on metsa ökoloogiliste protsesside 
alusel otstarbekas kehtestada kohustuslik periood.

Muudatusettepanek 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetusega hüvitatakse toetusesaajatele 
võetud kohustustest tingitud lisakulud ning 
saamatajäänud tulu tervikuna või osaliselt. 
Vajaduse korral kaetakse toetusest ka 
tehingukulud kuni 20 % ulatuses 
metsanduse keskkonnakohustuse eest 
makstavast toetusest. Toetuse 
maksimumsumma on sätestatud I lisas.

3. Toetusega hüvitatakse toetusesaajatele 
võetud kohustustest tingitud lisakulud ning 
saamatajäänud tulu tervikuna või osaliselt. 
Vajaduse korral kaetakse toetusest ka 
tehingukulud kuni 20% ulatuses 
metsanduse keskkonnakohustuse eest 
makstavast toetusest. Toetuse 
maksimumsumma on sätestatud I lisas.
Selgelt põhjendatud juhtudel antakse 
kokkulepete eest, millega loobutakse 
puude ja puukoosluste kasutamisest, 
toetust ka ühekordse toetuse või 
üldsummana projekti kohta, arvutades 
selle lisakulude ja saamata jäänud tulu 
alusel.

Or. de

Selgitus

Metsaökosüsteemide puhul on sageli tõhusam töötada rahastamine välja mitmete projektide 
kaudu, mitte kasutada suurusel põhinevat rahastamist. Ühtsest kindla määraga toetusest 200 
eurot hektari kohta ei tundu tegelike kulude katmiseks piisavat, kuna metsadel on pikk 
vegetatsiooniperiood.

Muudatusettepanek 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toetust võib anda eraõiguslikele 4. Toetust võib anda avalik-õiguslikele ja 
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asutustele, omavalitsustele ja nende 
liitudele metsa geneetiliste ressursside 
säilitamiseks ja edendamiseks lõigetega 1, 
2 ja 3 hõlmamata toimingute kaudu.

eraõiguslikele asutustele, omavalitsustele 
ja nende liitudele metsa geneetiliste 
ressursside säilitamiseks ja edendamiseks 
lõigetega 1, 2 ja 3 hõlmamata toimingute 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1485
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohase teotusega
soodustatakse koostöövorme, millesse on 
kaasatud vähemalt kaks üksust ning milles 
eelkõige käsitletakse järgmist:

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse nende koostöövormide 
soodustamiseks, millesse on kaasatud 
vähemalt kaks üksust ning milles eelkõige 
käsitletakse järgmist:

Or. bg

Muudatusettepanek 1486
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohase teotusega 
soodustatakse koostöövorme, millesse on 
kaasatud vähemalt kaks üksust ning milles 
eelkõige käsitletakse järgmist:

1. Käesoleva meetme kohase teotusega 
soodustatakse koostöövorme, millesse on
kaasatud vähemalt kaks üksust, sealhulgas 
toormetootjad, ning milles eelkõige 
käsitletakse järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 1487
Alyn Smith
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koostööalased lähenemisviisid liidu
põllumajanduse ja toiduahela eri osalejate 
ning metsandussektori ja muude osalejate 
vahel, kes aitavad kaasa maaelu 
arengupoliitika eesmärkide ja prioriteetide 
saavutamisele, kaasa arvatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid;

(a) koostööalased lähenemisviisid 
põllumajandustootjate ja maapiirkonna 
ettevõtjate ning maaelu arengu liitude ja 
võrgustike (pöörates erilist tähelepanu 
väikepõllumajandustootjatele ning mikro-
ja väikeettevõtjatele), samuti kohalike ja 
piirkondlike toiduahelate eri osalejate ning 
metsandussektori ja muude osalejate vahel, 
kes aitavad kaasa maaelu arengupoliitika 
eesmärkide ja prioriteetide saavutamisele, 
kaasa arvatud tootmisharudevahelised 
organisatsioonid;

Or. en

Muudatusettepanek 1488
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koostööalased lähenemisviisid liidu 
põllumajanduse ja toiduahela eri osalejate 
ning metsandussektori ja muude osalejate 
vahel, kes aitavad kaasa maaelu 
arengupoliitika eesmärkide ja prioriteetide 
saavutamisele, kaasa arvatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid;

(a) koostööalased lähenemisviisid liidu 
põllumajanduse ja toiduahela eri osalejate 
ning metsandussektori ja muude osalejate 
vahel, kes aitavad kaasa maaelu 
arengupoliitika eesmärkide ja prioriteetide 
saavutamisele, kaasa arvatud 
tootjarühmad, tootjaorganisatsioonid, 
põllumajandustootjate organisatsioonid ja 
tootmisharudevahelised organisatsioonid, 
kes peaksid olema toetuskõlblikud ja keda 
tuleks rahastamisel seada prioriteediks;

Or. en
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Muudatusettepanek 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koostööalased lähenemisviisid liidu 
põllumajanduse ja toiduahela eri osalejate 
ning metsandussektori ja muude osalejate 
vahel, kes aitavad kaasa maaelu 
arengupoliitika eesmärkide ja prioriteetide 
saavutamisele, kaasa arvatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid;

(a) koostööalased lähenemisviisid liidu 
põllumajanduse ja toiduahela eri osalejate 
ning metsandussektori ja muude osalejate 
vahel, kes aitavad kaasa maaelu 
arengupoliitika eesmärkide ja prioriteetide 
saavutamisele, kaasa arvatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid, 
nagu ka maapiirkondade sotsiaal-
majandusliku arenguga seotud osalejad ja 
asutused. Nende hulka kuuluvad muu 
hulgas ka tootjarühmad, kes vastutavad 
kvaliteedinimetuste eest, maakohtade 
sotsiaal-majandusliku arenguga seotud 
ühistud ja osalejad artikliga 5 ette nähtud 
kuuenda prioriteedi tähenduses. 
Tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
puhul ei tohi nõuda rohkem kui ühte 
üksust, sest need on juba iseenesest 
koostööstruktuurid.

Or. es

Selgitus

Kuna artiklis on otseselt nimetatud osalejaid, „kes aitavad kaasa maaelu arengupoliitika 
eesmärkide ja prioriteetide saavutamisele”, on vaja selgelt märkida ka teiste osalejate panust 
peale põllumajandus- ja metsandussektoriga seotud osalejate.

Muudatusettepanek 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koostööalased lähenemisviisid liidu 
põllumajanduse ja toiduahela eri osalejate 

(a) koostööalased lähenemisviisid liidu 
põllumajanduse ja toiduahela eri osalejate 
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ning metsandussektori ja muude osalejate 
vahel, kes aitavad kaasa maaelu 
arengupoliitika eesmärkide ja prioriteetide 
saavutamisele, kaasa arvatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid;

ning metsandussektori ja muude osalejate 
vahel, kes aitavad kaasa maaelu 
arengupoliitika eesmärkide ja prioriteetide 
saavutamisele, eelkõige töökohtade 
loomisele põllumajanduse ja ettevõtluse 
valdkonnas, kaasa arvatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid;

Or. de

Muudatusettepanek 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koostööalased lähenemisviisid liidu 
põllumajanduse ja toiduahela eri osalejate 
ning metsandussektori ja muude osalejate 
vahel, kes aitavad kaasa maaelu 
arengupoliitika eesmärkide ja prioriteetide 
saavutamisele, kaasa arvatud
tootmisharudevahelised organisatsioonid;

(a) koostööalased lähenemisviisid liidu 
põllumajanduse, toiduahela eri osalejate 
ning metsandussektori ja muude osalejate 
vahel, kes aitavad kaasa maaelu 
arengupoliitika eesmärkide ja prioriteetide 
saavutamisele, kaasa arvatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid, 
tootjarühmad ja ühistud;

Or. de

Muudatusettepanek 1492
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koostööalased lähenemisviisid liidu 
põllumajanduse ja toiduahela eri osalejate 
ning metsandussektori ja muude osalejate 
vahel, kes aitavad kaasa maaelu 
arengupoliitika eesmärkide ja prioriteetide 
saavutamisele, kaasa arvatud 

(a) koostööalased lähenemisviisid liidu 
põllumajanduse ja põllumajandusliku 
toiduainetööstuse eri osalejate ning 
metsandussektori ja muude osalejate vahel, 
kes aitavad kaasa maaelu arengupoliitika 
eesmärkide ja prioriteetide saavutamisele, 
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tootmisharudevahelised organisatsioonid; kaasa arvatud tootmisharudevahelised 
organisatsioonid;

Or. it

Muudatusettepanek 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) koostööalased lähenemisviisid liidu 
põllumajanduse ja toiduahela eri osalejate 
ning metsandussektori ja muude osalejate 
vahel, kes aitavad kaasa maaelu 
arengupoliitika eesmärkide ja prioriteetide 
saavutamisele, kaasa arvatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid;

(a) koostööalased lähenemisviisid liidu 
põllumajanduse ja toiduahela eri osalejate 
ning metsandussektori ja biopõhise 
majanduse ning muude osalejate vahel, 
kes aitavad kaasa maaelu arengupoliitika 
eesmärkide ja prioriteetide saavutamisele, 
kaasa arvatud tootmisharudevahelised 
organisatsioonid;

Or. en

Muudatusettepanek 1494
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rühmitiste ja võrkude loomine; (b) rühmitiste, võrkude ja 
koordineerimisasutuste loomine;

Or. de

Muudatusettepanek 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohase koostööga on eelkõige 
hõlmatud:

2. Lõike 1 kohane koostöö hõlmab
eelkõige järgmisi valdkondi, milles 
osalevad põllumajandustootjad, 
metsandustootjad, põllumajandusliku 
toiduainetööstuse ja metsanduse 
ettevõtjad või nende organisatsioonid:

Or. pt

Muudatusettepanek 1496
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) katseprojektid; (a) katse-, näidis- ja juhtprojektid;

Or. en

Selgitus

Vaja on ületada lõhe teadustöö ja turu vahel. Parem koostöö aitab lihtsustada uusi ettevõtlus-
ja töövõimalusi põllumajandustootjatele ja maaelu arengu osalejatele.

Muudatusettepanek 1497
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) katseprojektid; (a) katse-, näidis- ja juhtprojektid

Or. en

Selgitus

Ambitsioonikad näidisprojektid märkimisväärse rahastamisega teistes maailmajagudes, nt 
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USAs, on juba meelitanud ligi mitu Euroopa äriühingut. Samuti peab põllumajanduspoliitika 
tugevalt toetama näidis- ja juhtalgatuste toetamist ning biopõhiste toodete kasutamist, sest on 
tungiv vajadus ületada lõhe teadustöö ja turu vahel.

Muudatusettepanek 1498
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) katseprojektid; (a) katseprojektid, näidis- ja juhtprojektid;

Or. en

Muudatusettepanek 1499
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põllumajanduses, toiduainete- ja 
metsandussektoris uute toodete, tavade, 
töötlemise ja tehnoloogia arendamine;

(b) põllumajanduses, põllumajanduslikus 
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
uute toodete, tavade, töötlemise ja 
tehnoloogia arendamine;

Or. it

Muudatusettepanek 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põllumajanduses, toiduainete- ja 
metsandussektoris uute toodete, tavade, 
töötlemise ja tehnoloogia arendamine;

(b) põllumajanduses, toiduainete- ja 
metsandussektoris ning biopõhiste toodete 
sektoris uute toodete, tavade, töötlemise ja
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tehnoloogia arendamine ja/või kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 1501
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põllumajanduses, toiduainete- ja 
metsandussektoris uute toodete, tavade, 
töötlemise ja tehnoloogia arendamine;

(b) põllumajanduses, toiduainete- ja 
metsandussektoris ja seonduvas 
kutsekoolituses uute toodete, tavade, 
töötlemise ja tehnoloogia arendamine ning
kasutuselevõtt;

Or. en

Muudatusettepanek 1502
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põllumajanduses, toiduainete- ja 
metsandussektoris uute toodete, tavade, 
töötlemise ja tehnoloogia arendamine;

(b) põllumajanduses, toiduainete-, 
metsandus- ja biopõhiste toodete sektoris
uute toodete, tavade, töötlemise ja 
tehnoloogia kasutamine;

Or. en

Selgitus

Ambitsioonikad näidisprojektid märkimisväärse rahastamisega teistes maailmajagudes, nt 
USAs, on juba meelitanud ligi mitu Euroopa äriühingut. Samuti peab põllumajanduspoliitika 
tugevalt toetama näidis- ja juhtalgatuste toetamist ning biotoodete kasutamist, sest on tungiv 
vajadus ületada lõhe teadustöö ja turu vahel.
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Muudatusettepanek 1503
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põllumajanduses, toiduainete- ja 
metsandussektoris uute toodete, tavade,
töötlemise ja tehnoloogia arendamine;

(b) horisontaalne ja vertikaalne koostöö 
põllumajanduslikus toiduahelas osalejate 
vahel (muu hulgas seemned, väetised, 
taimekaitsetooted, seadmed, jaemüüjad) 
põllumajanduses, toiduainete- ja 
metsandussektoris tõhusamate ja 
keskkonnasõbralikumate 
põllumajandustavade, toodete, töötlemise 
ja tehnoloogia arendamiseks ning 
jäätmete vähendamiseks. 

Or. en

Selgitus

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers, equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
agriculture.

Muudatusettepanek 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) koostöö põllumajanduslikus 
toiduahelas osalejate vahel tõhusamate ja 
tootlikumate põllumajandustavade, 
toodete ja protsesside ning tehnoloogia 
arendamiseks põllumajandus-, 
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toiduainete- ja metsandussektoris ning 
jäätmete vähendamise eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koostöö väikeettevõtjate vahel, et 
korraldada ühiseid tööprotsesse, jagada 
vahendeid ja ressursse;

(c) koostöö eri osalejate vahel, et 
korraldada ühiseid tööprotsesse, jagada 
vahendeid ja ressursse;

Or. es

Muudatusettepanek 1506
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) horisontaalne ja vertikaalne koostöö 
tarneahelas osalejate vahel logistiliste 
platvormide loomiseks, et edendada 
lühikesi tarneahelaid ja kohalikke turge;

(d) horisontaalne ja vertikaalne koostöö 
tarneahelas osalejate vahel logistiliste 
platvormide loomiseks, et edendada 
lühikesi tarneahelaid, kohalikke turge ja 
suurendada lisandväärtust tootjate jaoks 
tarneahelas;

Or. en

Muudatusettepanek 1507
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) horisontaalne ja vertikaalne koostöö 
tarneahelas osalejate vahel logistiliste 
platvormide loomiseks, et edendada
lühikesi tarneahelaid ja kohalikke turge;

(d) horisontaalne ja vertikaalne koostöö 
tarneahelas osalejate vahel logistiliste 
platvormide loomiseks, et rajada ja 
laiendada kohalikku kaubandus- ja 
väärtusloome ahelat ning seega lühikesi 
tarneahelaid ja kohalikke ning 
piirkondlikke turge;

Or. de

Muudatusettepanek 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) horisontaalne ja vertikaalne koostöö 
tarneahelas osalejate vahel logistiliste 
platvormide loomiseks, et edendada 
lühikesi tarneahelaid ja kohalikke turge;

(d) horisontaalne ja vertikaalne koostöö 
tarneahelas osalejate vahel logistiliste 
platvormide loomiseks, et edendada 
lühikesi tarneahelaid ja kohalikke turge 
ning tavapärastele kanalitele 
alternatiivseid muud tüüpi 
turustuskanaleid;

Or. es

Muudatusettepanek 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) horisontaalne ja vertikaalne koostöö 
tarneahelas osalejate vahel logistiliste 
platvormide loomiseks, et edendada 
lühikesi tarneahelaid ja kohalikke turge;

(d) horisontaalne ja vertikaalne koostöö 
tarneahelas osalejate vahel logistiliste 
platvormide loomiseks, et edendada 
lühikesi tarneahelaid ja kohalikke turge, 
eriti kvaliteettoodete jaoks, nagu on 
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osutatud artikli 17 lõike 1 punktides a 
ja b;

Or. en

Muudatusettepanek 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) maapiirkondades toitlustusteenuste 
pakkujate tegevuse mitmekesistamine, mis 
ei ole seotud põllumajandusturismi, 
kultuuri ega spordi valdkonnaga;

Or. fr

Muudatusettepanek 1511
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kohaliku tasandi reklaamiüritused 
lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude 
edendamiseks;

(e) kohaliku tasandi reklaamiüritused 
lühikeste tarneahelate ja kohalike ja 
piirkondlike turgude edendamiseks ning 
toidu raiskamise vähendamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kohaliku tasandi reklaamiüritused 
lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude 
edendamiseks;

(e) kohaliku tasandi reklaamiüritused 
lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude 
edendamiseks, eriti kvaliteettoodete jaoks, 
nagu on osutatud artikli 17 lõike 1 
punktides a ja b;

Or. en

Muudatusettepanek 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kohaliku tasandi reklaamiüritused 
lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude 
edendamiseks;

(e) kohaliku tasandi reklaamiüritused 
lühikeste tarneahelate, kohalike turgude ja 
kvaliteedisüsteemidest toetust saavate 
toodete edendamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kohaliku tasandi reklaamiüritused 
lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude 
edendamiseks;

(e) kohaliku tasandi reklaamiüritused 
lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude 
ning tavapärastele kanalitele 
alternatiivsete muud tüüpi 
turustuskanalite edendamiseks;

Or. es
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Muudatusettepanek 1515
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) teavitamine ja reklaamiüritused, mis 
on seotud toodete arendamisega 
kvaliteedikavade kohaselt niisuguste 
põllumajandussüsteemide kaudu nagu 
mahepõllumajandus ja kõrge loodusliku 
väärtusega põllumajandus;

Or. en

Muudatusettepanek 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) meetmed, mille eesmärk on teavitada 
ja reklaamida tooteid kvaliteedikavade 
kohaselt niisuguste 
põllumajandussüsteemide kaudu nagu 
mahepõllumajandus ja kõrge loodusliku 
väärtusega põllumajandus;

Or. en

Muudatusettepanek 1517
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) taastuvate energiaallikate projektid;
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Or. en

Muudatusettepanek 1518
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) toetus kogu mahetoiduahelas;

Or. en

Muudatusettepanek 1519
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 36 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kliimamuutuste leevendamiseks või 
kliimamuutustega kohandamiseks võetud 
ühismeetmed;

(f) kliimamuutuste leevendamiseks või 
kliimamuutustega kohandamiseks võetud 
ühismeetmed, näiteks veemajanduse ja -
kogumise sekkumismeetmete 
rakendamine põllumajandustegevuse ja 
eelkõige põllumajandussüsteemide 
kindlustamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 1520
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kliimamuutuste leevendamiseks või 
kliimamuutustega kohandamiseks võetud 
ühismeetmed;

(f) kliimamuutuste leevendamiseks või 
kliimamuutustega kohandamiseks võetud 
ühismeetmed, näiteks veemajanduse ja -
kogumise sekkumismeetmete 
rakendamine põllumajandustegevuse ja 
eelkõige põllumajandussüsteemide 
kindlustamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 1521
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kliimamuutuste leevendamiseks või 
kliimamuutustega kohandamiseks võetud 
ühismeetmed;

(f) kliimamuutuste leevendamiseks või 
kliimamuutustega kohandamiseks võetud 
ühismeetmed ja tõhusam veemajandus;

Or. en

Muudatusettepanek 1522
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kliimamuutuste leevendamiseks või 
kliimamuutustega kohandamiseks võetud 
ühismeetmed;

(f) kliimamuutuste leevendamiseks või 
kliimamuutustega kohandamiseks, 
sealhulgas taastuvate energiaallikate 
kasutamise edendamiseks võetud 
ühismeetmed;

Or. en
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Muudatusettepanek 1523
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) keskkonnaprojektide ja käimasolevate 
keskkonnatavade kollektiivne käsitlus;

(g) keskkonnaprojektide ja käimasolevate 
keskkonnatavade kooskõlastatud käsitlus, 
eelkõige kultuurmaastiku säilitamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) keskkonnaprojektide ja käimasolevate 
keskkonnatavade kollektiivne käsitlus;

(g) keskkonnaprojektide ja käimasolevate 
keskkonnatavade ning määruse (EL) 
nr DP/2012 III jaotise 2. peatüki kohaselt 
kehtestatud kliima- ja keskkonnasõbralike 
põllumajandustavade kollektiivne käsitlus;

Or. en

Muudatusettepanek 1525
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) keskkonnaprojektide ja käimasolevate 
keskkonnatavade kollektiivne käsitlus;

(g) keskkonnaprojektide ja käimasolevate 
keskkonnatavade kollektiivne ning 
määruse (EL) nr DP/2012 III jaotise 
2. peatüki kohaselt kehtestatud kliima- ja 
keskkonnasõbralike põllumajandustavade
kollektiivne käsitlus;
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Or. fr

Muudatusettepanek 1526
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) keskkonnaprojektide ja käimasolevate 
keskkonnatavade kollektiivne käsitlus;

(g) agroökoloogiliste süsteemide, 
keskkonnaprojektide ja käimasolevate 
keskkonnatavade kollektiivne käsitlus;

Or. en

Muudatusettepanek 1527
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) ühenduste või organisatsioonide 
omavaheline koostöö ning koostöö eri 
osalejatega, kes aitavad kaasa 
kultuurmaastiku ja kultuuripärandi 
säilitamisele;

Or. de

Muudatusettepanek 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) maapiirkondades eelkõige naistele ja 
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noortele töökohtade loomise kollektiivne 
käsitlus;

Or. de

Muudatusettepanek 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) elukvaliteedi parandamise ja 
maapiirkondade taristu parandamise 
kollektiivne käsitlus;

Or. de

Muudatusettepanek 1530
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tarneahelas osalejate vaheline 
horisontaalne ja vertikaalne koostöö 
toiduainete ja energia tootmises ning 
tööstuslikus töötlemises kasutatava 
biomassi säästval tootmisel;

(h) tarneahelas osalejate vaheline 
horisontaalne ja vertikaalne koostöö 
toiduainete ja energia tootmises ning 
tööstuslikus töötlemises kasutatava 
biomassi säästval tootmisel ning vee 
majandamisel ja kogumisel 
põllumajandustegevuse ja eelkõige 
põllumajandussüsteemide 
kindlustamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) sidemete edendamine maa- ja 
linnapiirkondade vahel täiustatud 
toitainete ringluse jaoks;

Or. en

Selgitus

See peaks hõlmama orgaaniliste jäätmete kogumise süsteemi loomist, biogaasi ammutamist ja 
investeeringuid põllu väetamisse jääktoodetega, kui jääktoodetel on piisavalt hea kvaliteet, et 
kvalifitseeruda väetisena.

Muudatusettepanek 1532
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) liidu ühe või mitme maaelu arengu 
prioriteediga seotud kohaliku 
arengustrateegia rakendamine, eelkõige 
muu kui määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artikli 28 lõike 1 punktis b osutatud avaliku 
sektori ja erasektori partnerluste teel.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. bg

Muudatusettepanek 1533
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) metsamajandamiskava või samaväärse
dokumendi koostamine.

(j) metsamajandamiskava koostamine 
vastavalt säästvale metsamajandamisele ja 
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sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse 
meetmed, et saavutada metsandusest 
sõltuvate või selle poolt mõjutatavate 
liikide ja elupaikade kaitsestaatuse 
mõõdetav paranemine vastavalt ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiale.

Or. en

Muudatusettepanek 1534
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) teadmussiirde ja 
põlvkondadevahelise koostöö 
soodustamine eesmärgiga julgustada 
põllumajanduses põlvkondade vahetumist 
ja põllumajandusmaa pärandamist 
põlvkonnalt põlvkonnale.

Or. ro

Muudatusettepanek 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) koostöö sotsiaalse kaasatuse, 
edendamise, vaesuse vähendamise ja 
maapiirkondade majanduse arendamise 
eesmärgil;

Or. es
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Muudatusettepanek 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j b) tootjate ja töötlejate vahel 
põllumajanduslike toiduainete kohta 
selliste lepingute sõlmimise edendamine, 
milles võetakse hindade kujundamisel 
arvesse tootmiskulusid.

Or. es

Selgitus

Eesmärgiga tasakaalustada toiduahelat on vaja soodustada kollektiivläbirääkimisi 
tootmisharudevahelistes organisatsioonides, lähtudes hinnakujunduses teatud kindlatest 
näitajatest, sealhulgas tootmiskuludest, mis kindlustavad põllumajandusettevõtete 
majandusliku elujõulisuse.

Muudatusettepanek 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) maapiirkondade turismiga seotud 
turismiteenuste arendamine ja/või 
turustamine;

Or. de

Selgitus

Põllumajandusel põhineva turismi arendamine ja turustamine on põllumajanduse jaoks 
erakordse tähtsusega. Turism on paljudes piirkondades väga tihedalt põllumajandusega 
seotud.
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Muudatusettepanek 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j b) sotsiaalse põllumajandusega seotud 
projektide arendamine (näiteks projekt 
„Green Care“).

Or. de

Selgitus

Uue, põllumajandusettevõtete tegevusele sarnaneva sotsiaalse põllumajanduse arendamine 
ELi projekti „Green Care“ eeskujul on oluline piirkondliku majanduse jaoks, kuna see on 
oluline põllumajandusettevõtete jaoks, sest annab võimaluse teenida lisatulu. 

Muudatusettepanek 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) loomasõbralikku tootmist 
edendatakse koostöö kaudu tarneahela 
osalejate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse välja jäetud
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üksnes hiljuti moodustatud rühmitistele ja 
võrkudele ning nendele, kes alustavad 
enda jaoks uut tegevust.
Lõike 2 punkti b kohaseid toiminguid 
hõlmavat toetust võib anda ka 
üksikettevõtjaile, kui selline võimalus on 
ette nähtud maaelu arengu programmis.

Or. fr

Muudatusettepanek 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 2 punkti b kohaseid toiminguid 
hõlmavat toetust võib anda ka 
üksikettevõtjaile, kui selline võimalus on 
ette nähtud maaelu arengu programmis.

Lõike 2 punkti b kohaseid toiminguid 
hõlmavat toetust võib anda ka 
üksikettevõtjaile, kui selline võimalus on 
ette nähtud maaelu arengu programmis.

Lõike 2 kohaseid toiminguid hõlmavat 
toetust võib anda ka ühtsete projektide 
läbiviijatele, kui nad tegutsevad 
partnerluse alusel ning kui selline 
võimalus on ette nähtud maaelu arengu 
programmis.

Or. fr

Muudatusettepanek 1542
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui äriplaan või metsamajandamiskava 
või sellega samaväärne dokument või 
arengustrateegia on rakendatud, võivad 
liikmesriigid anda toetust üldsummana, mis 

6. Koostöö korral metsandussektoris, välja 
arvatud lõike 2 punktis j osutatud meetme 
puhul, sõltub toetus 
metsamajandamiskava või sellega 
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hõlmab koostöö ja rakendatud projektide 
kulusid, või katta üksnes koostöö kulud 
ning kasutada projekti rakendamiseks 
muude meetmete või liidu muude fondide 
rahalisi vahendeid.

samaväärse vahendi esitamisest, hõlmates 
bioloogilise mitmekesisuse meetmeid, et 
saavutada metsandusest sõltuvate või selle 
poolt mõjutatavate liikide ja elupaikade 
kaitsestaatuse mõõdetav paranemine 
vastavalt ELi bioloogilise mitmekesisuse 
strateegiale. Lisaks peaks metsaga seotud 
meetmete toetamine põhinema heade 
metsamajandamistavade standardil. Kui 
äriplaan või metsamajandamiskava või 
sellega samaväärne dokument või 
arengustrateegia on rakendatud, võivad 
liikmesriigid anda toetust üldsummana, mis 
hõlmab koostöö ja rakendatud projektide 
kulusid, või katta üksnes koostöö kulud 
ning kasutada projekti rakendamiseks 
muude meetmete või liidu muude fondide 
rahalisi vahendeid. Kogu toetus bioenergia 
kasutamisele ja tootmisele peaks 
põhinema jätkusuutlikkuse 
kriteeriumidel.

Or. en

Muudatusettepanek 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Käesoleva meetme kohase koostöö võib 
ühendada projektidega, mida samal 
territooriumil rahastatakse muudest liidu 
rahalistest vahenditest kui EAFRD. 
Liikmesriigid tagavad, et välditakse 
ülemäärast hüvitamist, mis võib tuleneda 
käesoleva meetme ning muude riiklike või 
liidu toetusvahendite ühendamisest.

9. Käesoleva meetme kohase koostöö võib 
ühendada projektidega, mida samal 
territooriumil rahastatakse muudest liidu 
rahalistest vahenditest kui EAFRD. 
Liikmesriigid tagavad, et välditakse 
ülemäärast hüvitamist, mis võib tuleneda 
käesoleva meetme ning muude riiklike või 
liidu toetusvahendite ühendamisest.
Katseprojektide, klastrite, võrgustike, 
lühikeste tarneahelate ja kohalike 
turgude, mis on toetuskõlblikud, 
omaduste kindlaksmääramine 
sätestatakse programmides, mille esitavad 
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liikmesriigid.

Or. en

Muudatusettepanek 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjonile antakse õigus võtta 
artiklis 90 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
toetuse saamise tingimustele vastavate 
katseprojektide, rühmitiste, lühikeste 
tarneahelate ja kohalike turgude tunnuste 
täpsustamist ning tingimusi, mille alusel 
lõikes 2 loetletud toiminguliigid võivad 
saada toetust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1545
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Komisjonile antakse õigus võtta 
artiklis 90 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
toetuse saamise tingimustele vastavate 
katseprojektide, rühmitiste, lühikeste 
tarneahelate ja kohalike turgude tunnuste 
täpsustamist ning tingimusi, mille alusel 
lõikes 2 loetletud toiminguliigid võivad 
saada toetust.

10. Komisjonile antakse õigus võtta 
artiklis 90 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
toetuse saamise tingimustele vastavate 
katseprojektide, rühmitiste, lühikeste 
tarneahelate ja kohalike turgude tunnuste 
täpsustamist ning tingimusi, mille alusel 
lõikes 2 loetletud toiminguliigid võivad 
saada toetust. Iga kohaliku tegevusrühma 
koostööle antava toetuse 
miinimumsumma määratakse kindlaks 
igas riiklikus või piirkondlikus 
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programmis.

Or. fr

Muudatusettepanek 1546
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 1549
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. it

Selgitus

Teeme ettepaneku viia „sissetuleku stabiliseerimise vahend“ teisest sambast üle esimesse 
sambasse, et muuta nende praktikas rakendamise lihtsamaks, dünaamilisemaks ja 
õigeaegsemaks, lisaks sellele, et see oleks kooskõlas esimese samba tulude tagamise 
eesmärkidega. Selliste vahendite kasutamine teises sambas (maaelu areng) võib põhjustada 
konkurentsi moonutamist või ühenduse tasandil ebaühtlast kohaldamist, sest maaelu arengu 
programmid on regionaal- või kohaliku poliitika osa, mis on seotud ka 
kaasrahastamisvõimega.

Muudatusettepanek 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põllumajandustootjale otse makstav
rahaline toetus saagi, loomade ja taimede 
kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju hüvitamiseks;

(a) rahaline toetus saagi, loomade ja 
taimede kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju hüvitamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põllumajandustootjale otse makstav 
rahaline toetus saagi, loomade ja taimede 
kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju hüvitamiseks;

(a) põllumajandustootjale või 
põllumajandustootjate rühmale otse või 
valitsuse finantsosaluse teel 
kindlustusskeemides makstav rahaline 
toetus saagi, loomade ja taimede 
kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju hüvitamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1552
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põllumajandustootjale otse makstav 
rahaline toetus saagi, loomade ja taimede 
kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju hüvitamiseks;

(a) põllumajandustootjale või 
põllumajandustootjate ühendustele või 
organisatsioonidele otse makstav rahaline 
toetus saagi, loomade ja taimede 
kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju hüvitamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põllumajandustootjale otse makstav 
rahaline toetus saagi, loomade ja taimede 

(a) põllumajandustootjale, nende 
ühistutele või määruse (EL) nr 
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kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju hüvitamiseks;

(ÜTK/2012) artikli 106 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele otse makstav 
rahaline toetus saagi, loomade ja taimede 
kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju hüvitamiseks;

Or. pt

Muudatusettepanek 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põllumajandustootjale otse makstav 
rahaline toetus saagi, loomade ja taimede 
kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju hüvitamiseks;

(a) põllumajandustootjatele ja 
metsandusettevõtjatele otse makstav 
rahaline toetus saagi, loomadeja taimede 
kindlustamiseks ja metsa taastamiseks
ebasoodsatest ilmastikutingimustest, 
metsapõlengutest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju või 
taasmetsastamise kulude hüvitamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 1555
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põllumajandustootjale otse makstav 
rahaline toetus saagi, loomade ja taimede 
kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 

(a) põllumajandustootjale otse makstav 
rahaline toetus saagi, loomade ja taimede 
kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looduslikest looma-
või linnuliikidest, looma- või 
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tuleneva majandusliku kahju hüvitamiseks; taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju hüvitamiseks;

Or. lv

Muudatusettepanek 1556
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Eelmise lõike 1 punktis a osutatud 
toetust antakse otse 
põllumajandustootjatele või nende 
ühendustele, keda liikmesriik tunnustab, 
kui nad sõlmivad kollektiivselt 
kindlustuslepingud oma liikmetest 
põllumajandustootjate nimel.

Or. it

Muudatusettepanek 1557
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist looma- või taimehaigustest 
või keskkonnajuhtumist tuleneva 
majandusliku kahju eest;

(b) rahaline toetus ühisfondidele või 
põllumajandustootjatele otse makstav 
toetus, et maksta rahalist hüvitist looma-
või taimehaigustest või kahjurite 
rünnakust või keskkonnajuhtumist või ka 
halvast ilmast tingitud loodusõnnetustest
tuleneva majandusliku kahju eest;

Or. fr



PE494.480v01-00 78/172 AM\909514ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist looma- või taimehaigustest 
või keskkonnajuhtumist tuleneva 
majandusliku kahju eest;

(b) rahaline toetus ühisfondidele või 
kindlustusseltsidele, et maksta rahalist 
hüvitist looma- või taimehaigustest,
keskkonnajuhtumist või ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, sealhulgas põuast 
tuleneva majandusliku kahju eest;

Or. es

Selgitus

Enamikul liikmesriikidel on põllumajanduskindlustussüsteemid, milles on selge suundumus 
kanda põllumajandustootjate riski kindlustuse kaudu üle. Kindlustussüsteemi rakendamine on
kiirem ja ulatuslikum kui ülekandmine ühisfondide kaudu, mida paljudes riikides ei ole, 
mistõttu tuleb liikmesriikidele võimaldada paindlikkust selleks, et nad saaksid valida, 
missuguses vormis sellist vahendit välja arendada kooskõlas oma riskijuhtimissüsteemidega.

Muudatusettepanek 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist looma- või taimehaigustest 
või keskkonnajuhtumist tuleneva 
majandusliku kahju eest;

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
põllumajandustootjatele, ühistutele või 
määruse (EL) nr (ÜTK/2012) artikli 106 
alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele rahalist hüvitist 
looma- või taimehaigustest või 
keskkonnajuhtumist tuleneva majandusliku 
kahju eest;

Or. pt
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Muudatusettepanek 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist looma- või taimehaigustest 
või keskkonnajuhtumist tuleneva 
majandusliku kahju eest;

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest või kahjurite 
levikust või looma- või taimehaigustest või 
keskkonnajuhtumist tuleneva majandusliku 
kahju eest;

Or. en

Muudatusettepanek 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist looma- või 
taimehaigustest või keskkonnajuhtumist 
tuleneva majandusliku kahju eest;

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist loomahaigustest, 
loomadele ja taimedele kahjulikest 
organismiliikidest või keskkonnajuhtumist 
tuleneva majandusliku kahju eest;

Or. fr

Muudatusettepanek 1562
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist looma- või taimehaigustest 

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist ebasoodsatest 
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või keskkonnajuhtumist tuleneva 
majandusliku kahju eest;

ilmastikutingimustest ning looma- või 
taimehaigustest või keskkonnajuhtumist 
tuleneva majandusliku kahju eest;

Or. it

Muudatusettepanek 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist looma- või taimehaigustest 
või keskkonnajuhtumist tuleneva 
majandusliku kahju eest;

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist looma- või 
taimehaigustest, keskkonnajuhtumist või 
ebasoodsatest ilmastikutingimustest, 
kaasa arvatud põud ja üleujutus, tuleneva 
majandusliku kahju eest;

Or. en

Muudatusettepanek 1564
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist looma- või taimehaigustest 
või keskkonnajuhtumist tuleneva 
majandusliku kahju eest;

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist looma- või taimehaigustest 
või keskkonnajuhtumist või ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tuleneva 
majandusliku kahju eest;

Or. en

Muudatusettepanek 1565
Hynek Fajmon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist looma- või taimehaigustest 
või keskkonnajuhtumist tuleneva 
majandusliku kahju eest;

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et maksta 
rahalist hüvitist ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või keskkonnajuhtumist 
tuleneva majandusliku kahju eest;

Or. en

Muudatusettepanek 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek 
on järsult vähenenud.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sellised sissetuleku stabiliseerimise vahendid on oluliselt ebatõhusamad kui võrreldavad ja 
kättesaadavad kindlustamisvõimalused eellepingute ja futuuriturgude kaudu.

Muudatusettepanek 1567
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 

välja jäetud
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toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek 
on järsult vähenenud.

Or. en

Selgitus

Sissetuleku stabiliseerimise vahend ei ole maaelu arengu fondide hea kasutamine, sest see 
võib olla väga kulukas ja ebastabiilne ning äärmuslikes tingimustes võib esineda vajadus, et 
see oleks suurem kui mõned liikmesriigi teise samba eraldised, nagu on osutatud komisjoni 
mõjuhinnangus.

Muudatusettepanek 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek 
on järsult vähenenud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek 
on järsult vähenenud.

välja jäetud
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Or. es

Muudatusettepanek 1570
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 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud.

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend 
ühisfondi kujul, et maksta hüvitist 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud.

Or. it

Muudatusettepanek 1571
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend,
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud.

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend 
ühisfondi kujul, et maksta hüvitist 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud.

Or. it

Muudatusettepanek 1572
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend,
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud.

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend 
kindlustusmaksete tasumiseks ja/või 
ühisfondidele rahalise sissemakse 
tegemiseks, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud.

Or. it

Muudatusettepanek 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud.

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
millest tehakse kindlustusmakseid ja/või 
rahalisi sissemakseid ühisfondidele, et 
tagada hüvitamine põllumajandustootjatele, 
kelle sissetulek on järsult vähenenud, või 
rahalised väljamaksed otse 
põllumajandustootjatele 
kindlustusmaksete tasumise eesmärgil, et 
katta tulude järsult vähenemise riski.

Or. it

Muudatusettepanek 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse sissemaksetena sissetuleku 
kindlustamise vahenditesse ja rahalise 
toetusena ühisfondidele, et tagada 
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järsult vähenenud. hüvitamine põllumajandustootjatele, kelle 
sissetulek on järsult vähenenud, või tagada 
hüvitamine ühistutele või määruse (EL) 
nr (ÜTK/2012) artikli 106 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonidele, kes 
on kannatanud majanduslikku kahju.

Or. pt

Muudatusettepanek 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud.

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena või kindlustusmaksetena, et 
tagada hüvitamine põllumajandustootjatele, 
kelle sissetulek on järsult vähenenud.

Or. es

Selgitus

Praegu ei ole üheski Euroopa riigis sissetuleku stabiliseerimise vahendiga kogemust, mistõttu 
tuleb anda liikmesriikidele võimalus arendada see vahend välja praeguste 
riskijuhtimismudelite raames. Selleks on enamikul liikmesriikidel olemas 
põllumajanduskindlustussüsteem, milles on selge suundumus kanda põllumajandustootjate 
riski kindlustuse kaudu üle.

Muudatusettepanek 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
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toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud.

toetusena või kindlustusmaksetena, et 
tagada hüvitamine põllumajandustootjatele, 
kelle sissetulek on järsult vähenenud.

Or. es

Selgitus

Et soodustada paindlikkust, selleks et lisada sissetuleku stabiliseerimise vahendisse 
kindlustusmehhanism võimalikult realistlikult.

Muudatusettepanek 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud.

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena või kindlustusmaksetena, et 
tagada hüvitamine põllumajandustootjatele, 
kelle sissetulek on järsult vähenenud.

Or. es

Muudatusettepanek 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud.

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena või kindlustusmaksetena, et 
tagada hüvitamine põllumajandustootjatele, 
kelle sissetulek on järsult vähenenud.

Or. en
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Muudatusettepanek 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud.

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud, või rahaliste 
väljamaksetena otse 
põllumajandustootjatele 
kindlustusmaksete tasumise eesmärgil, et 
katta tulude järsult vähenemise riski.

Or. it

Muudatusettepanek 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud.

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele ja tulu 
tagamise vahenditele rahalise toetusena, et 
tagada hüvitamine põllumajandustootjatele, 
kelle sissetulek on järsult vähenenud.

Or. fr

Muudatusettepanek 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek 
on järsult vähenenud.

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele sissetuleku järsu 
vähenenemise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 1582
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toetus, mida antakse 
põllumajandustootjatele kooskõlas 
vahenditega, millele viidatakse 
artiklites 38, 39 ja 40, peaks põhinema 
üksiku põllumajandustootja kahjude 
hinnangul või indeksipõhistel süsteemidel 
vabatahtlikkuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel 
tähendab „ühisfond” liikmesriigi õiguse 
kohaselt akrediteeritud süsteemi, mille 
kaudu sellega ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada niisuguse majandusliku 

välja jäetud
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kahju vastu, mis on seotud taime- või 
loomahaiguse puhangu või 
keskkonnajuhtumiga, või sissetuleku 
järsu vähenemise vastu.

Or. es

Muudatusettepanek 1584
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel 
tähendab „ühisfond” liikmesriigi õiguse 
kohaselt akrediteeritud süsteemi, mille 
kaudu sellega ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada niisuguse majandusliku kahju 
vastu, mis on seotud taime- või 
loomahaiguse puhangu või 
keskkonnajuhtumiga, või sissetuleku järsu 
vähenemise vastu.

2. Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel 
tähendab „ühisfond” liikmesriigi õiguse 
kohaselt akrediteeritud süsteemi, mille 
kaudu sellega ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada niisuguse majandusliku kahju 
vastu, mis on seotud taime- või 
loomahaiguse puhangu või ebasoodsate 
ilmastikutingimustega, või sissetuleku 
järsu vähenemise vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel 
tähendab „ühisfond” liikmesriigi õiguse 
kohaselt akrediteeritud süsteemi, mille 
kaudu sellega ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada niisuguse majandusliku kahju 
vastu, mis on seotud taime- või 

2. Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel 
tähendab „ühisfond” liikmesriigi õiguse 
kohaselt akrediteeritud süsteemi, mille 
kaudu sellega ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada niisuguse majandusliku kahju 
vastu, mis on seotud taime- või 
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loomahaiguse puhangu või 
keskkonnajuhtumiga, või sissetuleku järsu 
vähenemise vastu.

loomahaiguse puhangu või ebasoodsate 
ilmastikutingimuste või kahjurite leviku 
või keskkonnajuhtumiga, või sissetuleku 
järsu vähenemise vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel 
tähendab „ühisfond” liikmesriigi õiguse 
kohaselt akrediteeritud süsteemi, mille 
kaudu sellega ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada niisuguse majandusliku kahju 
vastu, mis on seotud taime- või 
loomahaiguse puhangu või 
keskkonnajuhtumiga, või sissetuleku järsu 
vähenemise vastu.

2. Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel 
tähendab „ühisfond” või „kindlustusselts”
liikmesriigi õiguse kohaselt akrediteeritud 
süsteemi, mille kaudu sellega ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada niisuguse majandusliku kahju 
vastu, mis on seotud taime- või 
loomahaiguse puhangu või 
keskkonnajuhtumiga või ebasoodsate 
ilmastikutingimustega, või sissetuleku 
järsu vähenemise vastu.

Or. es

Muudatusettepanek 1587
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel 
tähendab „ühisfond” liikmesriigi õiguse 
kohaselt akrediteeritud süsteemi, mille 
kaudu sellega ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada niisuguse majandusliku kahju 
vastu, mis on seotud taime- või 

2. Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel 
tähendab „ühisfond” liikmesriigi õiguse 
kohaselt akrediteeritud süsteemi, mille 
kaudu sellega ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada niisuguse majandusliku kahju 
vastu, mis on seotud ebasoodsate 
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loomahaiguse puhangu või 
keskkonnajuhtumiga, või sissetuleku järsu 
vähenemise vastu.

ilmastikutingimuste või taime- või 
loomahaiguse puhangu või 
keskkonnajuhtumiga, või sissetuleku järsu 
vähenemise vastu.

Or. it

Muudatusettepanek 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et välditakse 
ülemäärast hüvitamist, mis võib tuleneda 
käesoleva meetme ning muude riiklike või 
liidu toetusvahendite või 
erakindlustusskeemide vahendite 
ühendamisest. Põllumajandustootjate 
sissetuleku taseme hindamisel võetakse 
arvesse ka Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi 
„EGF”) kaudu saadud otsest 
sissetulekutoetust.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Seda tingimust ei ole vaja, sest kahjumi hindamiseks kehtestatud piirangutes on juba arvesse 
võetud kõiki sissetulekuid, sest hüvitatakse üksnes teatud protsent sissetulekute ja kulude 
vahest ning mitte kunagi üle 70%. Mis tähendab, et iga põllumajandustootja peab 
kohustuslikult kandma 30% riskist.

Muudatusettepanek 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et välditakse 
ülemäärast hüvitamist, mis võib tuleneda 
käesoleva meetme ning muude riiklike või 
liidu toetusvahendite või 
erakindlustusskeemide vahendite 
ühendamisest. Põllumajandustootjate
sissetuleku taseme hindamisel võetakse 
arvesse ka Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi 
„EGF”) kaudu saadud otsest 
sissetulekutoetust.

3. Liikmesriigid tagavad, et välditakse 
ülemäärast hüvitamist, mis võib tuleneda 
käesoleva meetme ning muude riiklike või 
liidu toetusvahendite või 
erakindlustusskeemide vahendite 
ühendamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3 – allmärkus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

36. Määrus … ELT L … välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse artikli 39 
lõike 3 punktis b ja artikli 40 lõikes 4 
osutatud ühisfondidele antavate 
kommertslaenude minimaalset ja 

välja jäetud
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maksimaalset kestust.

Or. es

Selgitus

Ei ole loogiline, et stabiliseerimisvahend kuulub teise sambasse ja et seega liikmesriigid seda 
kaasrahastavad, sest mõned riigid otsustavad seda rakendada, teised aga mitte, mis jätab 
mõned tootjad kehvemasse seisu võrreldes nendega, kelle käsutuses on vahendid selleks, et 
selle turukriisiga toime tulla, kuna see lõhub turu ühtsust.

Muudatusettepanek 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud
Saagi, loomade ja taimede kindlustamine
1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast 
toetust antakse üksnes selliste 
kindlustuslepingute puhul, millega on 
hõlmatud sellise kahju hüvitamine, mille 
on põhjustanud ebasoodsad 
ilmastikutingimused või looma- või 
taimehaigus või kahjurite levik või 
direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.
2.
Ebasoodsate ilmastikutingimuste või 
looma- või taimehaiguse või kahjurite 
leviku esinemist peab kinnitama 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus.
Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
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kehtestada eelnevalt kriteeriumid, mille 
alusel loetakse selline ametlik 
kinnitamine toimunuks.
3. 
Kindlustusmaksetega ei hüvitata rohkem 
kui artikli 37 lõike 1 punktis a osutatud 
kahjude korvamisega seotud kogukulud 
ning nendega ei seata nõudmisi ega 
tingimusi tulevase tootmise liigi ega mahu 
suhtes.
Liikmesriigid võivad asjakohaseid 
ülemmäärasid kohaldades piirata 
kindlustusmakse summat, mille ulatuses 
võib toetust anda.
4. Toetuse suhtes kehtib I lisas sätestatud 
ülemmäär.

Or. en

Muudatusettepanek 1593
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud
Saagi, loomade ja taimede kindlustamine
1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast 
toetust antakse üksnes selliste 
kindlustuslepingute puhul, millega on 
hõlmatud sellise kahju hüvitamine, mille 
on põhjustanud ebasoodsad 
ilmastikutingimused või looma- või 
taimehaigus või kahjurite levik või 
direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
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aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.
2.
Ebasoodsate ilmastikutingimuste või 
looma- või taimehaiguse või kahjurite 
leviku esinemist peab kinnitama 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus.
Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
kehtestada eelnevalt kriteeriumid, mille 
alusel loetakse selline ametlik 
kinnitamine toimunuks.
3.
Kindlustusmaksetega ei hüvitata rohkem 
kui artikli 37 lõike 1 punktis a osutatud 
kahjude korvamisega seotud kogukulud 
ning nendega ei seata nõudmisi ega 
tingimusi tulevase tootmise liigi ega mahu 
suhtes.
Liikmesriigid võivad asjakohaseid 
ülemmäärasid kohaldades piirata 
kindlustusmakse summat, mille ulatuses 
võib toetust anda.
4. Toetuse suhtes kehtib I lisas sätestatud 
ülemmäär.

Or. en

Muudatusettepanek 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud
Saagi, loomade ja taimede kindlustamine
1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast 
toetust antakse üksnes selliste 
kindlustuslepingute puhul, millega on 
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hõlmatud sellise kahju hüvitamine, mille 
on põhjustanud ebasoodsad 
ilmastikutingimused või looma- või 
taimehaigus või kahjurite levik või 
direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.
2.
Ebasoodsate ilmastikutingimuste või 
looma- või taimehaiguse või kahjurite 
leviku esinemist peab kinnitama 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus.
Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
kehtestada eelnevalt kriteeriumid, mille 
alusel ametlik tunnustamine loetakse 
antuks.
3.
Kindlustusmaksetega ei hüvitata rohkem 
kui artikli 37 lõike 1 punktis a osutatud 
kahjude korvamisega seotud kogukulud 
ning nendega ei seata nõudmisi ega 
tingimusi tulevase tootmise liigi ega mahu 
suhtes.
Liikmesriigid võivad asjakohaseid 
ülemmäärasid kohaldades piirata 
kindlustusmakse summat, mille ulatuses 
võib toetust anda.
4. Toetuse suhtes kehtib I lisas sätestatud 
ülemmäär.

Or. fr

Muudatusettepanek 1595
Salvatore Caronna
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud
Saagi, loomade ja taimede kindlustamine
1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast 
toetust antakse üksnes selliste 
kindlustuslepingute puhul, millega on 
hõlmatud sellise kahju hüvitamine, mille 
on põhjustanud ebasoodsad 
ilmastikutingimused või looma- või 
taimehaigus või kahjurite levik või 
direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.
2.
Ebasoodsate ilmastikutingimuste või 
looma- või taimehaiguse või kahjurite 
leviku esinemist peab kinnitama 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus.
Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
kehtestada eelnevalt kriteeriumid, mille 
alusel loetakse selline ametlik 
kinnitamine toimunuks.
3.
Kindlustusmaksetega ei hüvitata rohkem 
kui artikli 37 lõike 1 punktis a osutatud 
kahjude korvamisega seotud kogukulud 
ning nendega ei seata nõudmisi ega 
tingimusi tulevase tootmise liigi ega mahu 
suhtes.
Liikmesriigid võivad asjakohaseid 
ülemmäärasid kohaldades piirata 
kindlustusmakse summat, mille ulatuses 
võib toetust anda.
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4. Toetuse suhtes kehtib I lisas sätestatud 
ülemmäär.

Or. it

Muudatusettepanek 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille on põhjustanud 
märkimisväärne saamata jäänud tulu 
ning milles võetakse arvesse igat liiki 
toote või põllumajandusettevõtte omadusi.
Saamata jäänud tulu arvutatakse välja 
teatud kindlal aastal saamata jäänud tulu 
ekvivalendina.

Or. es

Selgitus

30% piirmäär on liiga kõrge ja võtab põllumajandustootjatelt stiimulid 
riskijuhtimisvahendeid kasutada. Põllumajandusettevõtte tulu mõiste kasutamine on oluline, 
kuna hinnad ja kulud on väga muutuvad, mistõttu tuleb need kindlaks määrata iga aasta 
kohta eraldi.

Muudatusettepanek 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks. Selline kindlustus 
peaks katma kahjusid, mis arvutatakse 
välja kindlustusega hõlmatud sektori 
keskmise aastatoodangu põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 1598
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik,
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meetme puhul sellise taimehaiguse 
või kahjuripuhangu likvideerimiseks või 
selle leviku piiramiseks, mille tõttu 
asjaomane põllumajandustootja kaotab üle 
15% oma keskmisest aastatoodangust. 
Keskmine aastatoodang arvutatakse, 
võttes aluseks kolme eelneva aasta 
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kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.

näitajad või viie eelneva aasta näitajad, 
arvates välja kõige suurema ja kõige 
väiksema näitaja, või nõuetekohaselt 
põhjendatud erandlikel asjaoludel, võttes 
aluseks konkreetse aasta näitajad eelneva 
viie aasta hulgast.

Põhjustatud kahju ulatuse arvutust võib 
kohandada vastavalt iga tooteliigi 
eriomadustele, kasutades
(a) bioloogilisi indekseid (biomassi 
koguseline kadu) või samaväärseid saagi 
kao indekseid, mis on kehtestatud 
põllumajandusettevõtte, kohalikul, 
piirkondlikul või riigi tasandil, või
(b) ilmastiku indekseid (sademete kogus, 
temperatuur jne), mis on kehtestatud 
kohalikul, piirkondlikul või riigi tasandil.

Or. pt

Muudatusettepanek 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 15% asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.
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Tekitatud kahju võib hinnata iga tooteliigi 
kohta, kasutades bioloogilisi näitajaid 
(nagu kaotatud biomassikogus) või 
samaväärseid saamata jäänud tulu 
näitajaid, mis on kehtestatud 
põllumajandusettevõtte tasandil või 
üldtasandil.

Or. pt

Muudatusettepanek 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30% asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.

Põhjustatud kahju ulatuse arvutust võib 
samuti arvutada või kohandada vastavalt 
iga tooteliigi eriomadustele, kasutades
(a) bioloogilisi indekseid (biomassi 
koguseline kadu) või samaväärseid saagi 
kao indekseid, mis on kehtestatud 
põllumajandusettevõtte, kohalikul, 
piirkondlikul või riigi tasandil, või
(b) ilmastiku indekseid (sademete kogus, 
temperatuur jne), mis on kehtestatud 
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kohalikul, piirkondlikul või riigi tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 1601
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30% asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. Et 
arvutada välja põllumajandustootja 
ilmastikutingimustest põhjustatud 
individuaalsed kahjud, võidakse kasutada 
valideeritud indeksipõhiseid süsteeme.

Or. en

Selgitus

Indeksipõhiste süsteemide kasutamist, et arvutada välja kahjud, tuleks lubada, kui 
liikmesriigid soovivad selliseid süsteeme kasutada, pidades silmas halduslikku lihtsustamist.

Muudatusettepanek 1602
Hynek Fajmon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30% asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
põllukultuuride aastatoodangust või 
üksikute põllumajanduslooma liikide 
toodangust kolme eelneva aasta jooksul 
või eelneva viieaastase perioodi kolme 
aasta keskmisest, välja arvatud kõige 
kõrgem ja kõige madalam näitaja.

Or. en

Muudatusettepanek 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui lõikes 1 osutatud tagatis lisatakse 
kindlustuskaitsesse, mis katab ka muid 
riske, siis lõikes 1 osutatud tagatisele 
vastav toetus on abikõlblik artikli 37 
lõike 1 punkti a kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1606
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – pealkiri



AM\909514ET.doc 105/172 PE494.480v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taime- ja loomahaiguste ning 
keskkonnajuhtumitega seotud ühisfondid

Haiguste või loomadele ja taimedele 
kahjulike organismiliikide ning 
keskkonnajuhtumitega seotud ühisfondid

Or. fr

Muudatusettepanek 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taime- ja loomahaiguste ning 
keskkonnajuhtumitega seotud ühisfondid

Taime- ja loomahaiguste ning 
keskkonnajuhtumitega ja ebasoodsate 
ilmastikutingimustega seotud ühisfondid 
ja kindlustused

Or. es

Muudatusettepanek 1609
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetuse saamiseks peab asjaomane 
ühisfond:

1. Toetus käesoleva meetme alusel 
hõlmab haldus- ja tehnilist tuge 
ühisfondidele, mis maksavad rahalist 
hüvitist põllumajandustootjatele looma-
või taimehaigustest või 
keskkonnajuhtumist tuleneva 
majandusliku kahju eest. Toetuse 
saamiseks peab asjaomane ühisfond:

Or. en



PE494.480v01-00 106/172 AM\909514ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1610
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade järgimise järelevalve 
kohta.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade järgimise järelevalve 
kohta. Kuid üldreeglina on 
põllumajandustootjad hüvitise jaoks 
kõlblikud ainult siis, kui nad on võtnud 
kasutusele kõik vajalikud 
ettevaatusabinõud, et parandada oma 
ettevõtte vastupidavust keskkonnaseisundi 
halvenemisele, looma- ja taimehaigustele 
ja kliimamuutuse nähtustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade järgimise järelevalve 
kohta.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige 
põllumajandustootjatele, nende ühistutele 
või määruse (EL) nr (ÜTK/2012) 
artikli 106 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele kriisi korral 
hüvitiste maksmise ja kõnealuste 
eeskirjade järgimise järelevalve kohta.
Liikmesriigid võivad kindlustussüsteemid 
ja ühisfondid ühendada.
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Or. pt

Muudatusettepanek 1612
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade järgimise järelevalve 
kohta.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade järgimise järelevalve 
kohta. Liikmesriigid võivad teha otsuse 
täiendada ühisfonde kindlustusskeemide 
ja kindlustusalase koostööga, kaasa 
arvatud laenuühistute kaudu.

Or. bg

Muudatusettepanek 1613
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 37 lõike 1 punktis b osutatud
rahalised toetused võivad olla seotud 
üksnes järgmisega:

Rahalised toetused ühisfondidele kõigist 
avaliku sektori fondidest, nagu EAFRD, 
ja liikmesriikide ning piirkondade 
rahastamisest võivad olla seotud üksnes 
järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 1614
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 37 lõike 1 punktis b osutatud 
rahalised toetused võivad olla seotud 
üksnes järgmisega:

Artikli 37 lõike 1 punktis b osutatud 
rahalised toetused ühisfondidele võivad 
olla seotud üksnes järgmisega:

Or. fr

Muudatusettepanek 1615
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühisfondidest põllumajandustootjatele 
rahaliseks hüvitamiseks makstavad 
summad. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

(b) ühisfondi toimimise halduskulud.

Or. en

Muudatusettepanek 1616
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühisfondidest põllumajandustootjatele 
rahaliseks hüvitamiseks makstavad 
summad. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 

(b) ühisfondidest põllumajandustootjatele 
rahaliseks hüvitamiseks makstavad 
summad. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
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tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks, või 
kindlustuspoliisidega seotud 
kulukohustustega, mille ühisfondid on 
endale võtnud turuhinnaga. Teise 
võimalusena peale selliste summade 
võivad rahalised toetused olla ette nähtud 
põhivaraks kuni 65% ulatuses 
põllumajandustootjate endi poolt 
sissemakstud põhivarast.

Or. it

Muudatusettepanek 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühisfondidest põllumajandustootjatele 
rahaliseks hüvitamiseks makstavad 
summad. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

(b) ühisfondidest põllumajandustootjatele, 
nende ühistutele või määruse (EL) nr 
(ÜTK/2012) artikli 106 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele rahaliseks 
hüvitamiseks makstavad summad. Lisaks 
sellele võivad rahalised toetused olla 
seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele, nende ühistutele 
või määruse (EL) nr (ÜTK/2012) 
artikli 106 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühisfondidest põllumajandustootjatele 
rahaliseks hüvitamiseks makstavad 
summad. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

(b) ühisfondidest põllumajandustootjatele 
rahaliseks hüvitamiseks makstavad 
summad. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude kapitali või intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1619
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Algne põhivara ei tohi tulla riiklikest 
vahenditest.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1620
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Algne põhivara ei tohi tulla riiklikest 
vahenditest.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Algne põhivara ei tohi tulla riiklikest 
vahenditest.

Algne põhivara võib osaliselt tulla 
riiklikest vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 1622
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Algne põhivara ei tohi tulla riiklikest 
vahenditest.

Algne põhivara ei tohi tulla riiklikest 
vahenditest. Riiklikest vahenditest ei tehta 
osamakseid summadesse, mida ühisfond 
maksab rahalise hüvitisena 
põllumajandustootjatele. 

Or. en

Muudatusettepanek 1623
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Loomahaigustega seoses antakse artikli 
37 lõike 1 punkti b kohast rahalist toetust 
maailma loomatervishoiu organisatsooni 
koostatud loetelus ja/või nõukogu otsuse 
90/424/EMÜ lisas märgitud haiguste 
puhul.

4. Loomahaigustega seoses antakse rahalist 
toetust haiguste puhul, mis ei esine 
mittejätkusuutlike süsteemide tõttu, nagu 
tööstuslik põllumajandus ja 
monokultuurid.
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Or. en

Muudatusettepanek 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Loomahaigustega seoses antakse artikli 
37 lõike 1 punkti b kohast rahalist toetust 
maailma loomatervishoiu organisatsooni 
koostatud loetelus ja/või nõukogu otsuse 
90/424/EMÜ lisas märgitud haiguste 
puhul.

4. Loomahaigustega seoses antakse artikli 
37 lõike 1 punkti b kohast rahalist toetust 
maailma loomatervishoiu organisatsooni 
koostatud loetelus ja/või nõukogu otsuse 
90/424/EMÜ lisas märgitud haiguste 
puhul, nagu ka muude puhkenud haiguste 
puhul, mida loetelu ei hõlma.

Or. es

Selgitus

Iga päev on üha rohkem näiteid tekkivatest haigustest, mida ei ole liidus varem esinenud, 
nagu sinikeeltõbi, linnugripp või Schmallenbergi haigus, mis kujutavad tänaseks kindlat ohtu.

Muudatusettepanek 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1626
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1627
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sissetuleku stabiliseerimise vahend ei ole maaelu arengu fondide hea kasutamine, sest see 
võib olla väga kulukas ja ebastabiilne ning äärmuslikes tingimustes võib esineda vajadus, et 
see oleks suurem kui mõned liikmesriigi teise samba eraldised, nagu on osutatud komisjoni 
mõjuhinnangus.

Muudatusettepanek 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 1629
Salvatore Caronna
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 %
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, 
mille põllumajandustootja saab turult, 
sealhulgas mis tahes vormis riiklik toetus, 
millest on maha arvatud tootmiskulud. 
Ühisfondi toetus põllumajandustootjatele 
võib hüvitada kuni 70 % saamata jäänud 
tulust.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sellised sissetuleku stabiliseerimise vahendid on oluliselt ebatõhusamad kui võrreldavad ja 
kättesaadavad kindlustamisvõimalused eellepingute ja futuuriturgude kaudu.

Muudatusettepanek 1631
Marit Paulsen, George Lyon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 %
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, 
mille põllumajandustootja saab turult, 
sealhulgas mis tahes vormis riiklik toetus, 
millest on maha arvatud tootmiskulud. 
Ühisfondi toetus põllumajandustootjatele 
võib hüvitada kuni 70 % saamata jäänud 
tulust.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30%
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku summa, mille 
põllumajandustootja saab 
põllumajandustoodangust turult. 
Ühisfondi toetus põllumajandustootjatele 
võib hüvitada kuni 70% saamata jäänud 
tulust.

Or. en

Selgitus

Et kohandada seda meedet eesmärgiga, mis on sõnastatud põhjenduses 37, peaks sissetuleku 
kindlustatus, mitte kasum olema selle meetme eesmärgiks.

Muudatusettepanek 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 %
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30%
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 



PE494.480v01-00 116/172 AM\909514ET.doc

ET

Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus põllumajandustootjatele võib
hüvitada kuni 70 % saamata jäänud tulust.

Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus või kindlustuslepingute 
väljamaksed põllumajandustootjatele 
võivad hüvitada kuni 70% saamata jäänud 
tulust. Kui see meede lisatakse maaelu 
arengu programmidesse, eraldatakse 
vahendeid proportsionaalselt asjaomase 
liikmesriigi või piirkonna 
põllumajandusettevõtete sissetulekute 
riskiga.

Or. es

Selgitus

Ettepanek muuta seda artiklit, et kindlustusmaksed oleksid abikõlblikud selle sissetuleku 
stabiliseerimise vahendi kaudu, ja muuta viisi, kuidas see meede lisatakse maaelu arengu 
programmidesse, kus see vahend on ette nähtud.

Muudatusettepanek 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 %
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus põllumajandustootjatele võib
hüvitada kuni 70 % saamata jäänud tulust.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30%
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Toetust võib anda ka siis, kui ühistu või 
tootjaorganisatsiooni turustatava 
toodangu keskmine väärtus on üle 20% 
viie eelneva aasta perioodil turustatud 
toodangu kolme aasta keskmisest 
väärtusest, millest on välja jäetud kõige 
suurem ja kõige väikesem väärtus. Artikli 
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37 lõike 1 punkti c tähenduses moodustab 
sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus või kindlustuse väljamaksed 
põllumajandustootjatele võivad hüvitada 
kuni 70% saamata jäänud tulust või –
ühistute ja tootjaorganisatsioonide puhul 
– turustatud toodangu keskmisest 
väärtusest.

Or. pt

Muudatusettepanek 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 %
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus põllumajandustootjatele võib
hüvitada kuni 70 % saamata jäänud tulust.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30%
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
põllumajandustegevusega seotud mis 
tahes liiki toodangu müügi eest, kaasa 
arvatud mis tahes vormis riiklik toetus, 
millest on maha arvatud tootmiskulud. 
Ühisfondi toetus ja kindlustuse 
väljamaksed või fondi sõlmitud 
kindlustuslepingu alusel tehtud 
väljamaksed põllumajandustootjatele 
võivad hüvitada kuni 70% saamata jäänud 
tulust.

Or. it
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Muudatusettepanek 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 %
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus põllumajandustootjatele võib
hüvitada kuni 70 % saamata jäänud tulust.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30%
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
põllumajandustegevusega seotud mis 
tahes liiki toodangu müügi eest, kaasa 
arvatud mis tahes vormis riiklik toetus, 
millest on maha arvatud tootmiskulud. 
Ühisfondi toetus ja kindlustuse 
väljamaksed põllumajandustootjatele 
võivad hüvitada kuni 70% saamata jäänud 
tulust.

Or. it

Muudatusettepanek 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 %
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise
languse puhul, mis ületab 30%
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
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kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus põllumajandustootjatele võib
hüvitada kuni 70 % saamata jäänud tulust.

kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 47 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus või kindlustushüvitised 
põllumajandustootjatele võivad hüvitada 
kuni 70% saamata jäänud tulust.

Or. es

Muudatusettepanek 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 %
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus põllumajandustootjatele võib
hüvitada kuni 70 % saamata jäänud tulust.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30%
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus või kindlustushüvitised 
põllumajandustootjatele võivad hüvitada 
kuni 70% saamata jäänud tulust.

Or. es

Selgitus

Sissetuleku stabiliseerimise vahendit käsitlevasse artiklisse lisatakse kindlustuslepingud ja 
kindlustushüvitise maksmise tingimused kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 37 kohta.
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Muudatusettepanek 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 %
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus põllumajandustootjatele võib
hüvitada kuni 70 % saamata jäänud tulust.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30%
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus. Ühisfondi 
toetus või kindlustushüvitised 
põllumajandustootjatele võivad hüvitada 
kuni 70% saamata jäänud tulust.

Or. es

Selgitus

Kooskõlas artikli 37 kohta tehtud muudatusettepanekuga. Jäetakse välja tootmiskulud, sest 
suures osas sektorites on nende kulude suurenemine ja toodete müügihindade külmutamine 
põllumajandustootjate sissetulekute tasakaalustamatuse peamine põhjus.

Muudatusettepanek 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 %
üksikpõllumajandustootja keskmisest 

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30%
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
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aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus põllumajandustootjatele võib 
hüvitada kuni 70 % saamata jäänud tulust.

aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus või kindlustushüvitised 
põllumajandustootjatele võivad hüvitada 
kuni 70% saamata jäänud tulust.

Or. es

Muudatusettepanek 1640
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 %
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus põllumajandustootjatele võib
hüvitada kuni 70 % saamata jäänud tulust.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30%
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus või fondi poolt turuhinnaga 
sõlmitud kindlustuslepingu alusel tehtud 
väljamaksed põllumajandustootjatele 
võivad hüvitada kuni 70% saamata jäänud 
tulust.

Or. it
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Muudatusettepanek 1641
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 %
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus põllumajandustootjatele võib 
hüvitada kuni 70 % saamata jäänud tulust.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30%
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondi 
toetus põllumajandustootjatele võib 
hüvitada kuni 70% saamata jäänud tulust.
Et arvutada välja üksiku 
põllumajandustootja kulud, võidakse 
kasutada valideeritud indeksipõhiseid 
süsteeme.

Or. en

Selgitus

Indeksipõhiste süsteemide kasutamist, et arvutada välja kahjud, tuleks lubada, kui 
liikmesriigid soovivad selliseid süsteeme kasutada, pidades silmas halduslikku lihtsustamist.

Muudatusettepanek 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 37 ettenähtud abi võib anda ka 
siis, kui aastasissetulek väheneb rohkem 
kui 30% võrra põllumajandustootja 
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tootmiskuludest põllukultuuri või karja 
kohta. Kogusissetulek põllukultuuri või 
karja kohta on sissetulekute summa, mida 
põllumajandustootja saaks turult, 
sealhulgas igat liiki riigiabi, ja millest on 
maha arvatud tootmiskulud, ühisfondi 
toetused või kindlustusseltsi väljamaksed 
põllumajandustootjatele, millega 
hüvitatakse kuni 70% saamata jäänud 
tulust.

Or. es

Muudatusettepanek 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuse saamiseks peab asjaomane 
ühisfond:

2. Toetuse saamiseks peavad asjaomane 
ühisfond ja kindlustusmaksed:

Or. es

Muudatusettepanek 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade järgimise järelevalve 
kohta.

3. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise ning 
kindlustusmaksete eeskirjad, eelkõige 
põllumajandustootjatele kriisi korral 
hüvitiste maksmise ja kõnealuste 
eeskirjade järgimise järelevalve kohta.

Or. es
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Muudatusettepanek 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade järgimise järelevalve 
kohta.

3. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise ning 
kindlustuslepingute sõlmimise eeskirjad, 
eelkõige põllumajandustootjatele kriisi 
korral hüvitiste maksmise ja kõnealuste 
eeskirjade järgimise järelevalve kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 1646
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade järgimise järelevalve 
kohta.

3. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade järgimise ning 
kindlustuslepingute täitmise järelevalve 
kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid määravad kindlaks 3. Liikmesriigid määravad kindlaks 
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ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade järgimise järelevalve 
kohta.

ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige 
põllumajandustootjatele, ühistutele ja 
tootjaorganisatsioonidele kriisi korral 
hüvitiste maksmise ja kõnealuste 
eeskirjade järgimise järelevalve kohta.

Or. pt

Muudatusettepanek 1648
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 40 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
rahaline toetus võib olla seotud üksnes 
selliste summadega, mis ühisfond on 
põllumajandustootjatele maksnud 
rahalise hüvitisena. Lisaks sellele võivad 
rahalised toetused olla seotud ühisfondide 
selliste kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1649
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
rahaline toetus võib olla seotud üksnes 
selliste summadega, mis ühisfond on 
põllumajandustootjatele maksnud 

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud toetust 
võib anda rahalise toetusena 
põllumajandustootjate sissemaksete 
tegemiseks ühisfondi.
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rahalise hüvitisena. Lisaks sellele võivad
rahalised toetused olla seotud ühisfondide 
selliste kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 1650
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
rahaline toetus võib olla seotud üksnes 
selliste summadega, mis ühisfond on 
põllumajandustootjatele maksnud rahalise 
hüvitisena. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
rahaline toetus võib olla seotud üksnes 
selliste summadega, mis ühisfond on 
põllumajandustootjatele maksnud rahalise 
hüvitisena või osana sellise 
kindlustuspoliisi maksumusest, mida 
põllumajandustootjad võivad sõlmida 
individuaalselt või mida võivad sõlmida 
kollektiivselt põllumajandustootjate 
rühmad. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks, või 
kindlustuspoliisidega seotud 
kulukohustustega, mille ühisfond on 
endale võtnud turuhinnaga.

Teise võimalusena peale selliste summade 
võivad rahalised toetused olla ette nähtud 
ühisfondi põhivaraks kuni 65% ulatuses 
põllumajandustootjate endi poolt 
sissemakstud põhivarast.

Or. it
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Muudatusettepanek 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
rahaline toetus võib olla seotud üksnes 
selliste summadega, mis ühisfond on 
põllumajandustootjatele maksnud rahalise 
hüvitisena. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
rahaline toetus võib olla seotud üksnes 
selliste summadega, mis ühisfond on 
põllumajandustootjatele maksnud rahalise 
hüvitisena või osana sellise 
kindlustuspoliisi maksumusest, mida 
põllumajandustootjad võivad sõlmida. 
Lisaks sellele võivad rahalised toetused 
olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks, või 
kindlustuspoliisidega seotud 
kulukohustustega, mille ühisfond on 
endale võtnud. Teise võimalusena peale 
selliste summade võivad rahalised 
toetused olla ette nähtud ühisfondi 
põhivaraks kuni 65% ulatuses 
põllumajandustootjate endi poolt 
sissemakstud põhivarast.

Or. it

Muudatusettepanek 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
rahaline toetus võib olla seotud üksnes 
selliste summadega, mis ühisfond on 
põllumajandustootjatele maksnud rahalise 
hüvitisena. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
rahalist toetust antakse ainult 
kidnlustuspoliiside jaoks, mis katavad 
lõikes 1 osutatud sissetuleku vähenemise 
riski, või teise võimalusena võib rahaline 
toetus olla seotud üksnes selliste 
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kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

summadega, mis ühisfond on 
põllumajandustootjatele maksnud rahalise 
hüvitisena. Lisaks sellele võivad rahalised
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
rahaline toetus võib olla seotud üksnes 
selliste summadega, mis ühisfond on 
põllumajandustootjatele maksnud rahalise 
hüvitisena. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
rahaline toetus võib olla seotud üksnes 
selliste summadega, mis ühisfond on 
põllumajandustootjatele maksnud rahalise 
hüvitisena, ja kindlustusmaksetega. Lisaks 
sellele võivad rahalised toetused olla 
seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
rahaline toetus võib olla seotud üksnes 
selliste summadega, mis ühisfond on 

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
rahaline toetus võib olla seotud üksnes 
selliste summadega, mis ühisfond on 
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põllumajandustootjatele maksnud rahalise 
hüvitisena. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

põllumajandustootjatele, ühistutele ja 
tootjaorganisatsioonidele maksnud 
rahalise hüvitisena. Lisaks sellele võivad 
rahalised toetused olla seotud ühisfondide 
selliste kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 1655
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 40 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
toetust võib anda rahalise toetusena 
põllumajandustootjate sissemaksete 
tegemiseks ühisfondi. Liikmesriigid 
määravad kindlaks põllumajandustootjate 
poolt fondi sissemaksete tegemise 
eeskirjad.

Or. it

Muudatusettepanek 1656
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Algne põhivara ei tohi tulla riiklikest 
vahenditest.

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Algne põhivara ei tohi tulla riiklikest 
vahenditest.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 1658
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Algne põhivara ei tohi tulla riiklikest 
vahenditest.

Liikmesriigid määravad kindlaks 
põllumajandustootjate poolt fondi 
sissemaksete tegemise eeskirjad.

Or. it

Muudatusettepanek 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Algne põhivara ei tohi tulla riiklikest 
vahenditest.

Algne põhivara võib osaliselt tulla 
riiklikest vahenditest.

Or. en
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Muudatusettepanek 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Algne põhivara ei tohi tulla riiklikest 
vahenditest.

Ühisfondi algne põhivara ei tohi tulla 
riiklikest vahenditest.

Or. it

Muudatusettepanek 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
peab põllumajandustootja tulude olulist 
vähenemist ametlikult kinnitama. 
Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
kehtestada eelnevalt kriteeriumid, mille 
alusel loetakse selline ametlik 
kinnitamine toimunuks. 
Kindlustussummade väljamaksetega ei 
seata nõudmisi ega tingimusi tulevase 
tootmise liigi ega mahu suhtes.

Or. es

Selgitus

Sissetuleku stabiliseerimise vahendit käsitlevasse artiklisse lisatakse kindlustuslepingud ja 
kindlustushüvitise maksmise tingimused kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 37 kohta.

Muudatusettepanek 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Toetuse suhtes kehtib I lisas sätestatud 
ülemmäär.

5. Asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
peab põllumajandustootja tulude olulist 
vähenemist ametlikult kinnitama.

Or. es

Muudatusettepanek 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
kehtestada eelnevalt kriteeriumid, mille 
alusel loetakse selline ametlik 
kinnitamine toimunuks.

Or. es

Muudatusettepanek 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 5 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustussummade väljamaksetega ei 
seata nõudmisi ega tingimusi tulevase 
tootmise liigi ega mahu suhtes.

Or. es

Selgitus

Tuleb lisada kindlustused ja kindlustushüvitise väljamaksmise tingimused.
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Muudatusettepanek 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 välja jäetud
Meetmete rakenduseeskirjad
Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
käesoleva jaotise meetmete 
rakenduseeskirjad, milles käsitletakse:
(a) põllumajanduse ja metsandusega 
seotud nõustamisteenuseid, 
põllumajandusettevõtte haldamise ja 
asendusteenuseid osutavate asutuste ja 
organite valikumenetlusi ning artiklis 16 
osutatud nõustamisteenuste meetme 
kohase toetuse järk-järgulist 
vähendamist;
(b) liikmesriigi tehtud hindamist, milles 
käsitletakse äriplaani edu, 
maksevõimalusi ning noorte 
põllumajandustootjate juurdepääsu viise 
artiklis 20 osutatud põllumajandus- ja 
äriettevõtte arengukava kohastele 
muudele meetmetele;
(c) piiritlemist teiste meetmetega, ühikute 
teisendamist muudeks kui nendeks, mida 
on kasutatud I lisas, tehingukulude 
arvutamist ning kohustuste 
ümberkorraldamist või kohandamist 
vastavalt artiklis 29 osutatud 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmele, artiklis 30 osutatud 
mahepõllumajandusmeetmele ja artiklis 
35 osutatud metsakeskkonna- ja 
kliimateenuste ning metsakaitse 
meetmele;
(d) võimalust kasutada saamata jäänud 
tulu standardhinnanguid seoses artiklite 
29, 30, 31, 32, 34 ja 35 kohaste 
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meetmetega ning kõnealuse tulu 
arvutamise kriteeriumeid;
(e) toetussumma arvutamist, kui toiming 
vastab rohkem kui ühe meetme kohase 
toetuse saamise tingimustele.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1666
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 välja jäetud
Meetmete rakenduseeskirjad
Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
käesoleva jaotise meetmete 
rakenduseeskirjad, milles käsitletakse:
(a) põllumajanduse ja metsandusega 
seotud nõustamisteenuseid, 
põllumajandusettevõtte haldamise ja 
asendusteenuseid osutavate asutuste ja 
organite valikumenetlusi ning artiklis 16 
osutatud nõustamisteenuste meetme 
kohase toetuse järk-järgulist 
vähendamist;
(b) liikmesriigi tehtud hindamist, milles 
käsitletakse äriplaani edu, 
maksevõimalusi ning noorte 
põllumajandustootjate juurdepääsu viise 
artiklis 20 osutatud põllumajandus- ja 
äriettevõtte arengukava kohastele 
muudele meetmetele;
(c) kasutatud I lisas, tehingukulude 
arvutamist ning kohustuste 
ümberkorraldamist või kohandamist 
vastavalt artiklis 29 osutatud 
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põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmele, artiklis 30 osutatud 
mahepõllumajandusmeetmele ja artiklis 
35 osutatud metsakeskkonna- ja 
kliimateenuste ning metsakaitse 
meetmele;
(d) võimalust kasutada saamata jäänud 
tulu standardhinnanguid seoses artiklite 
29, 30, 31, 32, 34 ja 35 kohaste 
meetmetega ning kõnealuse tulu 
arvutamise kriteeriumeid;
(e) toetussumma arvutamist, kui toiming 
vastab rohkem kui ühe meetme kohase 
toetuse saamise tingimustele.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. it

Muudatusettepanek 1667
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriigi tehtud hindamist, milles 
käsitletakse äriplaani edu, maksevõimalusi 
ning noorte põllumajandustootjate 
juurdepääsu viise artiklis 20 osutatud 
põllumajandus- ja äriettevõtte arengukava 
kohastele muudele meetmetele;

(b) liikmesriigi tehtud hindamist, milles 
käsitletakse äriplaani edu;

Or. de

Selgitus

Otsus teistele meetmetele juurdepääsu kohta ei ole üksnes tehniline.

Muudatusettepanek 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) piiritlemist teiste meetmetega, ühikute 
teisendamist muudeks kui nendeks, mida 
on kasutatud I lisas, tehingukulude 
arvutamist ning kohustuste 
ümberkorraldamist või kohandamist 
vastavalt artiklis 29 osutatud 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmele, artiklis 30 osutatud 
mahepõllumajandusmeetmele ja artiklis 35 
osutatud metsakeskkonna- ja 
kliimateenuste ning metsakaitse meetmele;

(c) piiritlemist teiste meetmetega, ühikute 
teisendamist muudeks kui nendeks, mida 
on kasutatud I lisas, tehingukulude 
arvutamist ning kohustuste 
ümberkorraldamist või kohandamist 
vastavalt artiklis 29 osutatud 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmele, artiklis 30 osutatud 
mahepõllumajandusmeetmele, artiklis 34 
osutatud loomade heaolu meetmele ja 
artiklis 35 osutatud metsakeskkonna- ja 
kliimateenuste ning metsakaitse meetmele;

Or. en

Selgitus

Ka artiklis 34 nimetatakse tehingukulusid, kusjuures need peaksid olema esitatud selles 
kontekstis koos teiste meetmete tehingukuludega.

Muudatusettepanek 1669
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 a
Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 90 
sätestatud korras vastu delegeeritud
õigusakte maksevõimaluste ning noorte 
põllumajandustootjate juurdepääsu 
viiside kohta artiklis 20 osutatud 
põllumajandus- ja äriettevõtte arengukava 
kohastele muudele meetmetele.

Or. de
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Muudatusettepanek 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 30 osutatud ülesannetele võivad 
kohalikud tegevusrühmad täita 
korraldusasutuse ja/või makseasutuse poolt 
delegeeritud lisaülesandeid.

1. Lisaks määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 30 osutatud ülesannetele võivad 
kohalikud tegevusrühmad:

(a) täita korraldusasutuse ja/või 
makseasutuse poolt delegeeritud 
lisaülesandeid või

(b) rakendada üksi või koos partneritega 
toiminguid, millel on lai territoriaalne 
mõõde ning mida nimetatakse 
katusprojektiks kohaliku arengu 
strateegia raames.

Or. en

Selgitus

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Muudatusettepanek 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 30 osutatud ülesannetele võivad 
kohalikud tegevusrühmad täita 
korraldusasutuse ja/või makseasutuse poolt 
delegeeritud lisaülesandeid.

1. Lisaks määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 30 osutatud ülesannetele võivad 
kohalikud tegevusrühmad täita 
korraldusasutuse ja/või makseasutuse poolt 
delegeeritud lisaülesandeid, välja arvatud 
põllumajandusettevõtetega otseselt seotud 
ülesandeid.

Or. es

Selgitus

Erinevaid maaelu arengu meetmeid, mille sihtrühm on põllumajandusettevõtete omanikud, 
peavad haldama pädevad riigiasutused, neid ei tohiks delegeerida kohalikele 
tegevusrühmadele.

Muudatusettepanek 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohalikud tegevusrühmad võivad 
pädevalt makseasutuselt taotleda 
ettemakset, kui selline võimalus on ette 
nähtud maaelu arengu programmis. 
Ettemakse summa ei või ületada 50 %
riiklikust toetusest, mis on seotud 
jooksvate kulude ja elavdamiskuludega.

2. Kohalikud tegevusrühmad võivad 
pädevalt makseasutuselt taotleda 
ettemakset, kui selline võimalus on ette 
nähtud maaelu arengu programmis. 
Ettemakse summa ei või ületada 80%
riiklikust toetusest, mis on seotud 
jooksvate kulude ja elavdamiskuludega.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse kohalike tegevusrühmade märkimisväärseid probleeme seoses juurdepääsuga 
krediidile, teeme ettepaneku suurendada ettemakse summat 80%ni.

Muudatusettepanek 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suutlikkuse arendamine, koolitus ja 
võrkude loomine, pidades silmas kohaliku 
arengu strateegia ettevalmistamist ja 
rakendamist.

(b) suutlikkuse arendamine, koolitus ja 
võrkude loomine, pidades silmas 
kogukonna juhitava kohaliku arengu 
strateegia ettevalmistamist ja rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1674
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) meetmete edendamine, mille 
eesmärk on alternatiivsed võimalused 
toiduainete tootmiseks, haridus- ja 
osalusalgatused tervishoiu edendamiseks, 
sõltumatus toiduga varustamisel, ning 
soodustada toiduainete kvaliteeti ja 
loomade heaolu parandavaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1675
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) meetmed, millega edendatakse 
kohalikku osalemist parema arstiabi, 
hariduse, kultuuritegevuse ning kohalike 
avalike teenuste muude valdkondade 
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kavandamises ja rakendamises.

Or. en

Muudatusettepanek 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) punktis b nimetatud ettevalmistav 
toetus võib olla avaliku sektori osamakse 
kuni 100% suurune ettemakse, kui selline 
võimalus on programmis ette nähtud.

Or. en

Selgitus

Ettepanek lisada täiendav lõige, mis kehtestab eeskirjad, mis võimaldavad ettemakset kuni 
100% ulatuses katusprojekti realiseerimiseks. Need oleksid projektid, mis kaasavad otseselt 
partnereid, kes ei taotle individuaalselt toetust finantspiirangute tõttu. Katusprojekti raames 
saaks kohalik tegevusrühm kanda finantsvahendeid eelnevalt üle oma partneritele.

Muudatusettepanek 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) asutused, kelle arengueesmärgid on 
kooskõlas käesoleva määruse artiklis 5 
seatud prioriteetidega.

Or. es
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Muudatusettepanek 1678
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 44 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui koostööprojekte ei vali kohalikud 
tegevusrühmad, peavad liikmesriigid
kehtestama koostööprojektide jaoks 
jooksva taotlussüsteemi

Liikmesriigid kehtestavad alalise
koostööprojektide esitamise süsteemi.

Or. it

Muudatusettepanek 1679
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui koostööprojekte ei vali kohalikud 
tegevusrühmad, peavad liikmesriigid 
kehtestama koostööprojektide jaoks 
jooksva taotlussüsteemi

Liikmesriigid kehtestavad alalise
koostööprojektide esitamise süsteemi.

Or. it

Muudatusettepanek 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui koostööprojekte ei vali kohalikud 
tegevusrühmad, peavad liikmesriigid 
kehtestama koostööprojektide jaoks 

Kui koostööprojekte ei vali kohalikud 
tegevusrühmad, peavad liikmesriigid 
kehtestama koostööprojektide jaoks 
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jooksva taotlussüsteemi taotlussüsteemi, lähtudes komisjoni poolt 
selleks seatud tähtaegadest.

Or. es

Selgitus

Ettepanek kehtestada riikidevaheliste koostööprojektide konkursside jaoks kogu liidus üks 
ühine tähtaeg, sest kuna kõnealust ühist perioodi ei ole, on seda tüüpi toiminguid peaaegu 
võimatu teostada.

Muudatusettepanek 1681
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artikli 31 
punktis d osutatud piirkonna 
elavdamiskulud hõlmavad
teavitamismeetmeid, mis käsitlevad 
kohalikku arengustrateegiat ja 
projektiarendusülesandeid.

2. Määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artikli 31 
punktis d osutatud piirkonna 
elavdamiskulud on kulud, mis tekivad, et 
lihtsustada teabevahetust sidusrühmade 
vahel, et teavitada kohalikust 
arengustrateegiast ja seda edendada ning 
toetada võimalikke toetusesaajaid 
projektide arendamisel ja taotluste 
ettevalmistamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artikli 31 
punktis d osutatud piirkonna 
elavdamiskulud hõlmavad
teavitamismeetmeid, mis käsitlevad
kohalikku arengustrateegiat ja 

2. Määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artikli 31 
punktis d osutatud piirkonna 
elavdamiskulud on kulud, mis tekivad, et 
lihtsustada teabevahetust sidusrühmade 
vahel, et teavitada kohalikust 
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projektiarendusülesandeid. arengustrateegiast ja seda edendada ning 
toetada võimalikke toetusesaajaid 
projektide arendamisel ja taotluste 
ettevalmistamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artikli 31 
punktis d osutatud piirkonna 
elavdamiskulud hõlmavad 
teavitamismeetmeid, mis käsitlevad 
kohalikku arengustrateegiat ja 
projektiarendusülesandeid.

2. Määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artikli 31
punktis d osutatud piirkonna 
elavdamiskulud hõlmavad määruse (EL) 
nr [ÜSR/2012] artikli 30 lõikes 3 
määratletud ülesandeid, 
teavitamismeetmeid, mis käsitlevad 
kohalikku arengustrateegiat, ja 
projektiarendusülesandeid.

Or. es

Selgitus

Määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artikli 30 lõikes 3 on kehtestatud kohustuslikud ülesanded, 
mida peavad täitma kohalikud tegevusrühmad. Seetõttu ongi vajalik otseselt nimetada, mis 
vahendeid võib kõnealuste ülesannete täitmiseks kasutada.

Muudatusettepanek 1684
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EAFRD toetuse saamise tingimustele 
vastamiseks peab 
investeerimistoimingutele eelnema seda 
laadi investeeringuid käsitlevate 

välja jäetud



PE494.480v01-00 144/172 AM\909514ET.doc

ET

õigusaktide kohaselt teostatud eeldatava 
mõju hinnang keskkonnale, kui on 
tõenäoline, et investeering avaldab 
keskkonnale kahjulikku mõju.

Or. it

Muudatusettepanek 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EAFRD toetuse saamise tingimustele 
vastamiseks peab 
investeerimistoimingutele eelnema seda 
laadi investeeringuid käsitlevate 
õigusaktide kohaselt teostatud eeldatava 
mõju hinnang keskkonnale, kui on 
tõenäoline, et investeering avaldab 
keskkonnale kahjulikku mõju.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Soovitame jätta välja sätted, mis käsitlevad keskkonnamõju hindamiste vajalikkust kõigi 
toimingute puhul. Tuleb märkida, et selline hinnang tuleb teostada vaid investeeringute puhul, 
mille jaoks on see kehtivate õigusaktide alusel kohustuslik.

Muudatusettepanek 1686
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 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EAFRD toetuse saamise tingimustele välja jäetud
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vastamiseks peab 
investeerimistoimingutele eelnema seda 
laadi investeeringuid käsitlevate 
õigusaktide kohaselt teostatud eeldatava 
mõju hinnang keskkonnale, kui on 
tõenäoline, et investeering avaldab 
keskkonnale kahjulikku mõju.

Or. it

Muudatusettepanek 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EAFRD toetuse saamise tingimustele 
vastamiseks peab 
investeerimistoimingutele eelnema seda 
laadi investeeringuid käsitlevate 
õigusaktide kohaselt teostatud eeldatava 
mõju hinnang keskkonnale, kui on 
tõenäoline, et investeering avaldab 
keskkonnale kahjulikku mõju.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1688
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EAFRD toetuse saamise tingimustele 
vastamiseks peab 
investeerimistoimingutele eelnema seda 
laadi investeeringuid käsitlevate 
õigusaktide kohaselt teostatud eeldatava 
mõju hinnang keskkonnale, kui on 
tõenäoline, et investeering avaldab 

1. EAFRD toetuse saamise tingimustele 
vastamiseks peab 
investeerimistoimingutele eelnema seda 
laadi investeeringuid käsitlevate 
õigusaktide kohaselt teostatud eeldatava 
mõju hinnang keskkonnale, kui on 
tõenäoline, et investeering avaldab 
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keskkonnale kahjulikku mõju. keskkonnale kahjulikku mõju. Toetust 
saavad ainult investeeringud, mis aitavad 
oluliselt kaasa keskkonna- ja 
kliimakaitsele ning loomade heaolu 
parandamisele ning millega tehakse 
märkimisväärselt rohkem kui seadus 
nõuab.

Or. en

Muudatusettepanek 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EAFRD toetuse saamise tingimustele 
vastamiseks peab 
investeerimistoimingutele eelnema seda 
laadi investeeringuid käsitlevate 
õigusaktide kohaselt teostatud eeldatava 
mõju hinnang keskkonnale, kui on 
tõenäoline, et investeering avaldab 
keskkonnale kahjulikku mõju.

1. EAFRD toetuse saamise tingimustele 
vastamiseks peab 
investeerimistoimingutele eelnema seda 
laadi investeeringuid käsitlevate 
õigusaktide kohaselt teostatud eeldatava 
mõju hinnang keskkonnale, kui on 
tõenäoline, et investeering avaldab 
keskkonnale kahjulikku mõju. Toetust ei 
anta investeeringutele 
kasvatussüsteemidesse, millel on 
tõenäoliselt negatiivne mõju loomade 
heaolule.

Or. en

Muudatusettepanek 1690
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EAFRD toetuse saamise tingimustele 
vastamiseks peab 

1. EAFRD toetuse saamise tingimustele 
vastamiseks peab 
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investeerimistoimingutele eelnema seda 
laadi investeeringuid käsitlevate 
õigusaktide kohaselt teostatud eeldatava 
mõju hinnang keskkonnale, kui on 
tõenäoline, et investeering avaldab 
keskkonnale kahjulikku mõju.

investeerimistoimingutele eelnema seda 
laadi investeeringuid käsitlevate 
õigusaktide kohaselt teostatud eeldatava 
mõju hinnang keskkonnale, kui on 
tõenäoline, et investeering avaldab 
keskkonnale kahjulikku mõju.
Liikmesriigid eelistavad vahendeid, mis 
parandavad oluliselt ettevõtete 
keskkonnalast, kliimaga seotud ja 
loomade heaolu alast toimimist, mis 
aitavad mitmekesistada 
põllumajandustootjate sissetuleku 
voogusid ja kus põllumajandustootjate, 
ettevõtete ja maaelu arengu liitude 
rühmad ning võrgustikud osalevad 
ühismeetmetes ja investeeringutes. 

Or. en

Muudatusettepanek 1691
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kinnisvara ehitamine, soetamine, sh 
liisinguga soetamine, või parandamine;

(a) kinnisvara ehitamine, soetamine, sh 
liisinguga soetamine, või parandamine,
eelistades energiasäästlikke ja 
kliimasõbralikke ehitusmaterjale;

Or. en

Muudatusettepanek 1692
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uute masinate ja seadmete ostmine või 
liisimine, sealhulgas arvutitarkvara, 
ülempiiriga kuni vara turuväärtuseni;

(b) masinate ja seadmete ostmine või 
liisimine, sealhulgas arvutitarkvara, 
ülempiiriga kuni vara turuväärtuseni;
kõnealused investeeringud peavad võtma 
arvesse parimaid energiatõhususe 
standardeid ja peavad reageerima 
kliimamuutuse probleemidele ning 
bioloogilise mitmekesisuse ja mulla 
viljakuse kadumisele;

Or. en

Muudatusettepanek 1693
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uute masinate ja seadmete ostmine või 
liisimine, sealhulgas arvutitarkvara, 
ülempiiriga kuni vara turuväärtuseni;

(b) masinate ja seadmete ostmine või 
liisimine, sealhulgas arvutitarkvara, 
ülempiiriga kuni vara turuväärtuseni;

Or. fr

Muudatusettepanek 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) nõuannete ostmine, et hõlbustada 
säästvaid ja majanduslikult elujõulisi 
tootmismeetodeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 1695
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) nõuannete ostmine, et hõlbustada 
säästvaid ja majanduslikult elujõulisi 
tootmismeetodeid.

Or. en

Selgitus

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advise 
should therefore be equally eligible for EAFRD support investment operations as this will 
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Muudatusettepanek 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) nõustamiskulud, et võimaldada 
säästvaid ja majanduslikult rakendatavaid 
tootmismeetodeid.

Or. es

Muudatusettepanek 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Liikmesriigid tagavad 
investeeringute stiimulite kasutamise 
võimaluse ning 20% võrra suurema 
rahastamismäära eelkõige 
põllumajandusettevõtjatele, kes 
moodustavad fondivahendite ühendamise 
kaudu suuremad tootmisüksused.

Or. it

Muudatusettepanek 1698
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga hoone ehituse või põhjaliku 
rekonstrueerimise korral käsitatakse 
ainult neid investeeringuid, mis tagavad, 
et vähemalt 50% hoone energiavajadusest 
kaetakse taastuvate energiaallikatega, 
toetuskõlblike kulutustena.

Or. en

Muudatusettepanek 1699
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra. 

välja jäetud
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Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

Or. it

Muudatusettepanek 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra. 
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 

välja jäetud
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investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra. 
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

Or. pt

Muudatusettepanek 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra. 
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblikena üksnes selliseid 
investeeringuid, mis teostatakse 
piirkondades, kus on kehtestatud 
veemajanduskavad vastavalt direktiivile 
2000/60/EÜ ja asjaomased meetmete 
rakendamise programmid ning kui need 
on kooskõlas piirkondade 
keskkonnaeesmärkidega. Investeeringute 
tegemine uutesse niisutusseadmetesse ja 
niisutusseadmete laiendamisse eeldab 
sõltumatut keskkonnaanalüüsi, millega
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

Or. de

Muudatusettepanek 1703
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3



AM\909514ET.doc 153/172 PE494.480v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra.
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

3. Niisutuse puhul on üksnes sellised 
investeeringud toetuskõlblikud kulutused,
mida rakendatakse piirkondades, kus on
kehtestatud veemajanduskavad direktiivi 
2000/60/EÜ tähenduses ja asjakohased 
meetmete programmid ning kui need on 
kooskõlas piirkondade 
keskkonnaeesmärkidega. Investeeringute 
puhul, mille tulemusel niisutatav ala 
laieneb, nõutakse ka sõltumatut 
keskkonnaanalüüsi.

Or. en

Selgitus

Ei tohiks olla vanade ja uute liikmesriikide vahelist diskrimineerimist, vaid kõigile 
liikmesriikidele tuleks anda raamistik, mis tagab, et investeeringutel niisutussüsteemidesse ei 
ole negatiivset mõju veevarudele. See raamistik peaks olema nõudlikum, kui investeeringute 
abil laiendatakse niisutatavaid alasid, et võtta arvesse suurenenud riski. Komisjoni tuleks 
volitada määratlema miinimumstandardid, mida selles raamistikus tuleb austada.

Muudatusettepanek 1704
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra.
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

3. Niisutuse puhul on üksnes sellised 
investeeringud toetuskõlblikud kulutused,
mida rakendatakse piirkondades, kus on
kehtestatud veemajanduskavad direktiivi 
2000/60/EÜ tähenduses ja asjakohased 
meetmete programmid ning kui need on 
kooskõlas piirkondade 
keskkonnaeesmärkidega. Investeeringute 
puhul, mille tulemusel niisutatav ala 
laieneb, nõutakse ka sõltumatut 
keskkonnaanalüüsi.
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Or. en

Muudatusettepanek 1705
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra. 
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblikena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul on täidetud 
alljärgnevad tingimused:

(a) komisjonile on esitatud vastavalt 
direktiivis 2000/60/EÜ sätestatule 
veemajanduskava kõikide piirkondade 
kohta, kus investeeringut teostatakse, 
ning samuti muude piirkondade kohta, 
mille keskkonda nimetatud investeering 
mõjutab. Veemajanduskavaga peab 
kaasnema meetmete programm, millele 
investeering peab vastama;
(b) veearvestid, mis võimaldavad mõõta 
vee tarbimist jätkuvate investeeringute 
tasemel, peavad olema paigaldatud või 
need tuleb paigaldada osana 
investeeringust;
(c) olemasolevate niisutussüsteemide 
parandustööde korral on investeering 
toetuskõlblik juhul, kui
i) see suurendab veekasutuse säästlikkust 
vähemalt 20% võrra;
ii) see tagab põllumajandusettevõtte 
veekasutuse vähenemise vähemalt 20% 
võrra, kui investeering on seotud 
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veekogudega, mis on veemajanduskavas 
määratletud mitte kuigi heas seisundis 
olevateks, eelkõige seoses nende 
veekogusega.
Asendusveekogudega seotud 
investeeringud, mis võimaldavad tõsta 
madalat veetaset, on eritingimusteta 
toetuskõlblikud;
(d) veevarustussüsteemidega seotud 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui
i) vett kasutatakse 
põllumajandustegevuseks ja
ii) investeering ei mõjuta veekogusid, mis 
on veemajanduskavas määratletud mitte 
kuigi heas seisundis olevateks, eelkõige 
seoses nende veekogusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1706
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra. 
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblikena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul on täidetud 
alljärgnevad tingimused:

(a) komisjonile on esitatud vastavalt 
direktiivis 2000/60/EÜ sätestatule 
veemajanduskava kõikide piirkondade 
kohta, kus investeeringut teostatakse, 
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ning samuti muude piirkondade kohta, 
mille keskkonda nimetatud investeering 
mõjutab. Veemajanduskavaga peab 
kaasnema meetmete programm, millele 
investeering peab vastama;
(b) veearvestid, mis võimaldavad mõõta 
vee tarbimist jätkuvate investeeringute 
tasemel, peavad olema paigaldatud või 
need tuleb paigaldada osana 
investeeringust;
(c) olemasolevate niisutussüsteemide 
parandustööde korral on investeering 
toetuskõlblik juhul, kui
i) see suurendab veekasutuse säästlikkust 
vähemalt 25% võrra;
ii) see tagab põllumajandusettevõtte 
veekasutuse vähenemise vähemalt 20% 
võrra, kui investeering on seotud 
veekogudega, mis on veemajanduskavas 
määratletud mitte kuigi heas seisundis 
olevateks, eelkõige seoses nende 
veekogusega;
iii) asendusveekogudega seotud 
investeeringuid, mis võimaldavad tõsta 
madalat veetaset, ei hõlma punktides i ja 
ii osutatud kaks nõuet;
(d) veevarustussüsteemidega seotud 
investeeringud on toetuskõlblikud üksnes 
juhul, kui i) vett kasutatakse 
põllumajandustegevuseks;
ii) investeering ei mõjuta veekogusid, mis 
on veemajanduskavas määratletud mitte 
kuigi heas seisundis olevateks, eelkõige 
seoses nende veekogusega, ning
iii) sõltumatust keskkonnaanalüüsist 
selgub, et nimetatud investeering ei 
avalda keskkonnale negatiivset mõju.

Or. fr

Muudatusettepanek 1707
Alyn Smith
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra. 
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud investeeringuid 
käsitada toetuskõlblike kulutustena, kui 
keskkonnaanalüüsiga tõendatakse, et 
asjaomane investeering on säästev ning 
sellest ei tulene kahjulikku mõju 
keskkonnale.

3. Niisutuse puhul

(a) käsitatakse toetuskõlblike kulutustena 
üksnes selliseid investeeringuid 
olemasolevatesse seadmetesse ning 
ladustamis- ja transpordi infrastruktuuri 
ajakohastamiseks, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 10%; 
käsitatakse toetuskõlblike kulutustena 
üksnes selliseid investeeringuid pinnavett 
kasutavate niisutusseadmete ja tavade 
ajakohastamiseks, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25% võrra. 
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud investeeringuid 
käsitada toetuskõlblike kulutustena, kui 
keskkonnaanalüüsiga tõendatakse, et 
asjaomane investeering on säästev ning 
sellest ei tulene kahjulikku mõju 
keskkonnale;
(b) käsitatakse toetuskõlblike kuludena 
üksnes selliseid investeeringuid uutesse 
niisutussüsteemidesse, mis on 
kliimamuutusega kohanemise 
piirkondliku strateegia osa ning mis 
seetõttu põhinevad üksnes veesäästlikel 
süsteemidel ja seadmetel.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra.
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

3. Niisutusinfrastruktuuri ja -seadmete 
puhul on toetuskõlblikud kulud, mida 
tehakse põllumajanduses vee- ja 
energiakasutuse tõhususe parandamiseks, 
kulutused eesmärgiga parandada 
põllumajandustootmistele veevarustuse 
kindlustamist, samuti investeeringud 
uutesse riikliku või regionaalpoliitilise 
tähtsusega kavade alla kuuluvatesse 
niisutusaladesse, mis aitavad kaasa 
maaelu arengule ja territoriaalsele 
tasakaalustamisele. Komisjonile antakse 
õigus võtta artiklis 90 sätestatud korras 
vastu delegeeritud õigusakte, millega 
kehtestatakse niisutusseadmete 
veekasutuse tõhususe ja 
keskkonnahoidlikkuse miinimumnõuded.

Or. es

Selgitus

EFARDist ei või välja jätta uue niisutusala meetmeid ega niisutusala konsolideerimist. 
Pealegi võib esineda juhtusid, kus kasutatakse puhastusjaamadest tulevat taastoodetud vett, 
millega küll ei vähendata veetarbimist, aga mis on keskkonnale kasulik, mistõttu ei või see 
samuti EFARDist välja jääda. Välja ei või jääda ka niisutusmeetmed, mille eesmärk on 
parandada energiatõhusust.

Muudatusettepanek 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra.
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

3. Niisutusinfrastruktuuri ja -seadmete 
puhul on toetuskõlblikud kulud, mida 
tehakse põllumajanduses vee- ja 
energiakasutuse tõhususe parandamiseks, 
kulutused eesmärgiga parandada
põllumajandustootmistele veevarustuse 
kindlustamist, samuti investeeringud 
uutesse riikliku või regionaalpoliitilise 
tähtsusega kavade alla kuuluvatesse 
niisutusaladesse, mis aitavad kaasa 
maaelu arengule ja territoriaalsele 
tasakaalustamisele. Igal juhul tuleb 
tõendada, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

Or. es

Muudatusettepanek 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra.
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

3. Niisutusinfrastruktuuri ja -seadmete 
puhul on toetuskõlblikud kulud, mida 
tehakse põllumajanduses vee- ja 
energiakasutuse tõhususe parandamiseks, 
kulutused eesmärgiga parandada 
põllumajandustootmistele veevarustuse 
kindlustamist, samuti investeeringud 
uutesse riikliku või regionaalpoliitilise 
tähtsusega kavade alla kuuluvatesse 
niisutusaladesse, mis aitavad kaasa 
maaelu arengule ja territoriaalsele 
tasakaalustamisele. Igal juhul tuleb
tõendada, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

Or. es
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Muudatusettepanek 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra.
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

3. Niisutusinfrastruktuuri ja -seadmete 
puhul on toetuskõlblikud kulud, mida 
tehakse põllumajanduses vee- ja 
energiakasutuse tõhususe parandamiseks, 
kulutused eesmärgiga parandada 
põllumajandustootmistele veevarustuse 
kindlustamist, samuti investeeringud 
uutesse riikliku või regionaalpoliitilise 
tähtsusega kavade alla kuuluvatesse 
niisutusaladesse, mis aitavad kaasa 
maaelu arengule ja territoriaalsele 
tasakaalustamisele. Igal juhul tuleb 
tõendada, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

Or. es

Selgitus

Vaja on vaadelda investeeringuid uutesse niisutusaladesse, eriti Lõuna-Euroopa riikide 
puhul. Pealegi leiame, et veekokkuhoid 25% ulatuses on väga suur.

Muudatusettepanek 1712
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra.
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 

3. Investeeringud uutesse 
niisutusseadmetesse on toetuskõlblikud, 
kui tõendatakse, et asjaomane 
investeering on säästev ning kooskõlas 
veepoliitika raamdirektiiviga.
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ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

Olemasolevate süsteemide 
ajakohastamisega seotud investeeringud 
on toetuskõlblikud, kui tõendatakse, et
investeeringutega parandatakse 
veekasutust riiklikes tõhusa veekasutuse 
kavades kehtestatud veepoliitika 
raamdirektiivi alusel kindlaksmääratud 
näitajate piires.

Or. pt

Muudatusettepanek 1713
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra.
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena uusi 
investeeringuid, sealhulgas 
sekkumismeetmeid 
põllumajandustegevuse ning 
olemasolevate põllumajandussüsteemide 
ajakohastamise kindlustamiseks, et muuta 
veekasutus tõhusamaks. Komisjonile 
antakse õigus võtta artiklis 90 sätestatud 
korras vastu delegeeritud õigusakte, 
millega kehtestatakse niisutusseadmete 
veekasutuse tõhususe ja 
keskkonnahoidlikkuse miinimumnõuded.

Or. it

Muudatusettepanek 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 3. Niisutuse puhul käsitatakse 
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toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra.
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

toetuskõlblike kulutustena uusi 
investeeringuid, sealhulgas olemasolevate 
süsteemide kohandamist ja 
ajakohastamist, et muuta veekasutus 
tõhusamaks. Liikmesriigid kehtestavad 
veekasutuse tõhususe ja 
niisutussüsteemide keskkonnanäitajate 
miinimumnõuded.

Or. it

Muudatusettepanek 1715
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 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra.
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena uusi 
investeeringuid, sealhulgas 
sekkumismeetmeid 
põllumajandustegevuse ning 
olemasolevate põllumajandussüsteemide 
ajakohastamise kindlustamiseks, et muuta 
veekasutus tõhusamaks.

Or. it

Muudatusettepanek 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra. 
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud investeeringuid 
käsitada toetuskõlblike kulutustena, kui 
keskkonnaanalüüsiga tõendatakse, et 
asjaomane investeering on säästev ning 
sellest ei tulene kahjulikku mõju 
keskkonnale.

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena uusi
investeeringuid, kaasa arvatud 
olemasolevate süsteemide ajakohastamist 
veekasutuse tõhustamiseks ja reovee 
taaskasutamise edendamist. Erandina võib 
ELiga pärast 2004. aastat ühinenud 
liikmesriikides uutesse niisutusseadmetesse 
tehtud investeeringuid käsitada 
toetuskõlblike kulutustena, kui 
keskkonnaanalüüsiga tõendatakse, et 
asjaomane investeering on säästev ning 
sellest ei tulene kahjulikku mõju 
keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra. 
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud investeeringuid 
käsitada toetuskõlblike kulutustena, kui 
keskkonnaanalüüsiga tõendatakse, et 
asjaomane investeering on säästev ning 
sellest ei tulene kahjulikku mõju 
keskkonnale.

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena uusi
investeeringuid, kaasa arvatud 
olemasolevate süsteemide ajakohastamist 
veekasutuse tõhustamiseks. Erandina võib 
ELiga pärast 2004. aastat ühinenud 
liikmesriikides uutesse niisutusseadmetesse 
tehtud investeeringuid käsitada 
toetuskõlblike kulutustena, kui 
keskkonnaanalüüsiga, mida teostatakse, 
kui seadus seda nõuab, tõendatakse, et 
asjaomane investeering on säästev ning 
sellest ei tulene kahjulikku mõju 
keskkonnale.

Or. en
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Selgitus

A consequence of the amendment 32

Muudatusettepanek 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra. 
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud investeeringuid 
käsitada toetuskõlblike kulutustena, kui 
keskkonnaanalüüsiga tõendatakse, et 
asjaomane investeering on säästev ning 
sellest ei tulene kahjulikku mõju 
keskkonnale.

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25% võrra, 
samuti investeeringuid, mis on seeläbi, et 
need parandavad seadmete 
ajakohastamist, positiivse 
keskkonnamõjuga. Erandina võib ELiga 
pärast 2004. aastat ühinenud 
liikmesriikides uutesse niisutusseadmetesse 
tehtud investeeringuid käsitada 
toetuskõlblike kulutustena, kui 
keskkonnaanalüüsiga tõendatakse, et 
asjaomane investeering on säästev ning 
sellest ei tulene kahjulikku mõju 
keskkonnale.

Or. es

Muudatusettepanek 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra. 

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25% võrra. 
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Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud investeeringuid 
käsitada toetuskõlblike kulutustena, kui 
keskkonnaanalüüsiga tõendatakse, et 
asjaomane investeering on säästev ning 
sellest ei tulene kahjulikku mõju 
keskkonnale.

Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides ja Vahemere 
piirkonnas asuvates liikmesriikides
uutesse niisutusseadmetesse tehtud 
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena. Infrastruktuuri puhul tuleb 
keskkonnaanalüüsiga tõendada, et 
asjaomane investeering on säästev ning 
sellest ei tulene kahjulikku mõju 
keskkonnale.

Or. es

Selgitus

Debe pedirse que todos los Estados miembros tengan acceso a las inversiones en nuevas 
instalaciones de riego cuando un análisis ambiental evidencie que la inversión es sostenible y 
no tiene ningún impacto ambiental negativo. Es necesario que esta medida se aplique no 
únicamente en aquellos Estados que se adhirieron a la Unión Europea a partir del 2004, sino 
en todos los Estados de la Unión.Las inversiones en modernización de regadíos deben 
continuar recibiendo financiación sin que deba justificarse un ahorro de agua de al menos el 
25%, y para las infraestructuras, sería suficiente pedir que la inversión no tenga impactos 
ambientales negativos.

Muudatusettepanek 1720
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Investeeringud uutesse 
niisutusseadmetesse on toetuskõlblikud, 
kui tõendatakse, et asjaomane 
investeering on säästev ning kooskõlas 
veepoliitika raamdirektiiviga. 
Olemasolevate süsteemide 
ajakohastamisega seotud investeeringud 
on toetuskõlblikud, kui tõendatakse, et 
investeeringutega parandatakse 
veekasutust riiklikes tõhusa veekasutuse 
kavades kehtestatud veepoliitika 
raamdirektiivi alusel kindlaksmääratud 
näitajate piires.
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Or. pt

Muudatusettepanek 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Põllumajanduslike investeeringute puhul 
ei anta investeeringutoetust 
põllumajandustootmisõiguste, 
toetusõiguste, loomade, ega üheaastaste 
taimede ostmiseks ega selliste taimede 
istutamiseks. Loodusõnnetuses kannatada 
saanud põllumajandusliku 
tootmispotentsiaali artikli 19 lõike 1 punkti 
b kohaseks taastamiseks võivad loomade 
ostmise kulutused olla siiski 
toetuskõlblikud.

4. Põllumajanduslike investeeringute puhul 
ei anta investeeringutoetust 
põllumajandustootmisõiguste, 
toetusõiguste, loomade, ega üheaastaste 
taimede ostmiseks ega selliste taimede 
istutamiseks. Loodusõnnetuses ja 
ebasoodsates ilmastikutingimustes 
kannatada saanud põllumajandusliku 
tootmispotentsiaali artikli 19 lõike 1 punkti 
b kohaseks taastamiseks võivad loomade 
ostmise kulutused olla siiski 
toetuskõlblikud.

Or. it

Muudatusettepanek 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Investeeringutega seotud toetusi saavad 
isikud võivad pädevalt makseasutuselt 
taotleda investeeringuga seotud riigiabi 
ettemaksu kuni 50 %, kui selline võimalus 
on sätestatud maaelu arengu programmis.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Me arvame, et ettemaksu piiramine ainult investeeringu realiseerimise juhuga ei ole 
põhjendatud. Seetõttu soovitame jätta välja lõige 5 ja lisada artiklisse 70 eeskirjad, mis 
sätestavad, et ettemaksu makstakse kõikide maaelu arengu programmi raames tunnustatud 
toimingute realiseerimise korral.

Muudatusettepanek 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse tingimusi, 
mille kohaselt liisingulepingute, kasutatud 
varustuse ja investeeringute lihtsa 
ümberpaigutamisega seotud muid kulusid 
võib käsitada toetuskõlblike kulutustena.

6. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse tingimusi, 
mille kohaselt liisingulepingute, kasutatud 
varustuse ja investeeringute lihtsa 
ümberpaigutamisega seotud muid kulusid 
võib käsitada toetuskõlblike kulutustena, ja 
samuti tingimusi, milliseid 
miinimumstandardeid tuleb 
niisutussüsteemide tõhususe 
suurendamiseks järgida, et uued 
investeeringud olemasolevatesse 
niisutussüsteemidesse või 
niisutussüsteemide laiendamisse oleksid 
toetuskõlblikud.

Or. de

Muudatusettepanek 1724
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse tingimusi, 

6. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse tingimusi, 
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mille kohaselt liisingulepingute, kasutatud 
varustuse ja investeeringute lihtsa 
ümberpaigutamisega seotud muid kulusid 
võib käsitada toetuskõlblike kulutustena.

mille kohaselt liisingulepingute, kasutatud 
varustuse ja investeeringute lihtsa 
ümberpaigutamisega seotud muid kulusid 
võib käsitada toetuskõlblike kulutustena, ja 
samuti veetõhususe miinimumstandardeid 
investeeringute korral olemasolevatesse 
niisutussüsteemidesse või investeeringute 
puhul, mis laiendavad niisutatavat ala.

Or. en

Selgitus

Ei tohiks olla vanade ja uute liikmesriikide vahelist diskrimineerimist, vaid kõigile 
liikmesriikidele tuleks anda raamistik, mis tagab, et investeeringutel niisutussüsteemidesse ei 
ole negatiivset mõju veevarudele. See raamistik peaks olema nõudlikum, kui investeeringute 
abil laiendatakse niisutatavaid alasid, et võtta arvesse suurenenud riski. Komisjoni tuleks 
volitada määratlema miinimumstandardid, mida selles raamistikus tuleb austada.

Muudatusettepanek 1725
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse tingimusi, 
mille kohaselt liisingulepingute, kasutatud 
varustuse ja investeeringute lihtsa 
ümberpaigutamisega seotud muid kulusid 
võib käsitada toetuskõlblike kulutustena.

6. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse tingimusi, 
mille kohaselt liisingulepingute, kasutatud 
varustuse ja investeeringute lihtsa 
ümberpaigutamisega seotud muid kulusid 
võib käsitada toetuskõlblike kulutustena, ja 
samuti veetõhususe minimaalseed 
ohutusstandardeid investeeringute korral 
olemasolevatesse niisutussüsteemidesse 
või investeeringute puhul, mis laiendavad 
niisutatavat ala.

Or. en

Selgitus

Ei tohiks olla vanade ja uute liikmesriikide vahelist diskrimineerimist, vaid kõigile 
liikmesriikidele tuleks anda raamistik, mis tagab, et investeeringutel niisutussüsteemidesse ei 
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ole negatiivset mõju veevarudele. See raamistik peaks olema nõudlikum, kui investeeringud 
laiendavad niisutatavaid alasid, et võtta arvesse suurenenud riski. Komisjoni tuleks volitada 
määratlema miinimumstandardid, mida selles raamistikus tuleb austada.

Muudatusettepanek 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast järelevalvekomiteega 
konsulteerimist määrab maaelu arengu 
programmi korraldusasutus kindlaks 
kõikide meetmete kohaste toimingute 
valikukriteeriumid. Valikukriteeriumidega 
tagatakse taotlejate võrdne kohtlemine, 
rahaliste vahendite tõhusam kasutamine ja 
meetmete eesmärgistamine vastavalt liidu 
maaelu arengu prioriteetidele. 
Valikukriteeriumide kindlaksmääramisel 
võetakse väikeste toetuste puhul arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet.

1. Pärast järelevalvekomiteega 
konsulteerimist määrab maaelu arengu 
programmi korraldusasutus kindlaks 
kõikide meetmete kohaste toimingute 
valikukriteeriumid. Valikukriteeriumidega 
tagatakse, et põllumajandusettevõtetele 
ettenähtud meetmed on ainult „tegevate 
põllumajandustootjate” jaoks, nagu on 
määratletud määruses (EL) nr[...] [DP]. 
Lisaks peavad kõnealused kriteeriumid 
tagama rahaliste vahendite tõhusama 
kasutamise ja meetmete eesmärgistamise
vastavalt liidu maaelu arengu 
prioriteetidele. Valikukriteeriumide 
kindlaksmääramisel võetakse väikeste 
toetuste puhul arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet.

Or. es

Selgitus

Toetust põllumajandusettevõtete jaoks ettenähtud meetmete jaoks peavad saama ainult 
„tegevad põllumajandustootjad“, nagu on määratletud ettepanekus võtta vastu määrus ÜPP 
otsetoetuste kohta. Kui selline eristamine on ette nähtud esimeses sambas, tuleb seda 
samamoodi teha ka teises sambas.

Muudatusettepanek 1727
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast järelevalvekomiteega 
konsulteerimist määrab maaelu arengu 
programmi korraldusasutus kindlaks 
kõikide meetmete kohaste toimingute 
valikukriteeriumid. Valikukriteeriumidega 
tagatakse taotlejate võrdne kohtlemine, 
rahaliste vahendite tõhusam kasutamine ja 
meetmete eesmärgistamine vastavalt liidu 
maaelu arengu prioriteetidele. 
Valikukriteeriumide kindlaksmääramisel 
võetakse väikeste toetuste puhul arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet.

1. Pärast järelevalvekomiteega 
konsulteerimist võib määrata maaelu 
arengu programmi korraldusasutus 
kindlaks kõikide meetmete kohaste 
toimingute valikukriteeriumide valikud. 
Valikukriteeriumidega tagatakse taotlejate 
võrdne kohtlemine, rahaliste vahendite 
tõhusam kasutamine ja meetmete 
eesmärgistamine vastavalt liidu maaelu 
arengu prioriteetidele. Valikukriteeriumide 
kindlaksmääramisel võetakse väikeste 
toetuste puhul arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet.

Or. fr

Muudatusettepanek 1728
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast järelevalvekomiteega 
konsulteerimist määrab maaelu arengu 
programmi korraldusasutus kindlaks 
kõikide meetmete kohaste toimingute 
valikukriteeriumid. Valikukriteeriumidega 
tagatakse taotlejate võrdne kohtlemine, 
rahaliste vahendite tõhusam kasutamine ja 
meetmete eesmärgistamine vastavalt liidu 
maaelu arengu prioriteetidele. 
Valikukriteeriumide kindlaksmääramisel 
võetakse väikeste toetuste puhul arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet.

1. Pärast järelevalvekomiteega 
konsulteerimist määrab maaelu arengu 
programmi korraldusasutus kindlaks 
kõikide meetmete kohaste toimingute 
valikukriteeriumid. Valikukriteeriumidega 
tagatakse taotlejate võrdne kohtlemine, 
rahaliste vahendite tõhusam kasutamine ja 
meetmete eesmärgistamine vastavalt liidu 
maaelu arengu prioriteetidele. 
Valikukriteeriumide kindlaksmääramisel ja 
kohaldamisel võetakse arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet.

Or. de

Muudatusettepanek 1729
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
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Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamiseks 
määratleb korraldusasutus 
„maapiirkonna” mõiste programmi
tasandil.

Käesoleva määruse kohaldamiseks on 
„maapiirkonna” mõiste kindlaks määratud 
liikmesriigi tasandil.

Or. it

Muudatusettepanek 1730
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamiseks 
määratleb korraldusasutus
„maapiirkonna” mõiste programmi 
tasandil.

Käesoleva määruse kohaldamiseks 
määratleb liikmesriik „maapiirkonna” 
mõiste programmi tasandil.

Or. de

Muudatusettepanek 1731
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamiseks 
määratleb korraldusasutus „maapiirkonna” 
mõiste programmi tasandil.

Käesoleva määruse kohaldamiseks 
määratleb korraldusasutus „maapiirkonna” 
tasandi mõiste oma maaelu arengu 
programmis.

Or. en
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Muudatusettepanek 1732
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamiseks 
määratleb korraldusasutus „maapiirkonna” 
mõiste programmi tasandil.

Käesoleva määruse kohaldamiseks 
määratleb korraldusasutus „maapiirkonna” 
mõiste programmi tasandil. Kui see on 
sisuliselt põhjendatud, võib meetme 
raames koostada ka erinevad regionaalabi 
kaardid.

Or. de

Muudatusettepanek 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eraldisest 
kasutatakse 30 miljoni euro suurune 
summa artiklis 56 osutatud uuendusliku 
ja kohaliku koostöö auhinna 
rahastamiseks.

välja jäetud

Or. de


