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Muudatusettepanek 1734
Peter Jahr, Britta Reimers

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

Muudatusettepanek 1735
Giovanni La Via

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. it

Muudatusettepanek 1736
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eraldisest 
kasutatakse 30 miljoni euro suurune 

välja jäetud
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summa artiklis 56 osutatud uuendusliku 
ja kohaliku koostöö auhinna 
rahastamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 1737
Diane Dodds, James Nicholson

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. en

Muudatusettepanek 1738
Hynek Fajmon

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. en

Muudatusettepanek 1739
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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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. ro

Muudatusettepanek 1740
Hynek Fajmon

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.

2. Liikmesriikide algatusel võib iga 
maaelu arengu programmi kogusummast 
kuni 4 % kasutada määruse (EL) nr 
[ÜSR/2012] artiklis 52 osutatud 
ülesannete rahastamiseks, sealhulgas 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud piirangutega alade 
piiritlemise ettevalmistustööga seotud 
kulud.
Määruse (EL) nr HR/2012 artiklis 9 
osutatud sertifitseerimisasutusega seotud 
kulud ei ole käesoleva lõike kohaselt 
toetuskõlblikud.
4 % määra piires reserveeritakse teatav 
summa artiklis 55 osutatud riikliku 
maaeluvõrgustiku loomiseks ja 
tegevuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1741
Maria do Céu Patrão Neves
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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.

2. Lõikes 1 osutatud eraldisest kasutatakse 
teatud summa artiklis 56 osutatud 
uuendusliku ja kohaliku koostöö auhinna 
rahastamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 1742
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide algatusel võib iga maaelu 
arengu programmi kogusummast kuni 
4 % kasutada määruse (EL) nr 
[ÜSR/2012] artiklis 52 osutatud 
ülesannete rahastamiseks, sealhulgas 
artikli 33 lõikes 3 osutatud looduslikust 
eripärast tingitud piirangutega alade 
piiritlemise ettevalmistustööga seotud 
kulud.

Selliste maaelu arengu programmide 
puhul, mis hõlmavad mõlemat tüüpi 
abikõlblikke piirkondi vähemarenenud 
piirkondades, äärepoolseimaid piirkondi 
ja määruses (EMÜ) nr 2019/93 
määratletud väiksemaid Egeuse mere 
saari ning muid piirkondi, võib EAFRD 
panuse määra artikli 65 lõikes 3 osutatud 
tehnilise abi jaoks kindlaks määrata, 
võttes arvesse programmis osalevate 
piirkondade valdavat liiki ja arvu.

Or. en

Muudatusettepanek 1743
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide algatusel võib iga maaelu Liikmesriikide algatusel võib iga maaelu 
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arengu programmi kogusummast kuni 4 % 
kasutada määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 52 osutatud ülesannete 
rahastamiseks, sealhulgas artikli 33 lõikes 
3 osutatud looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade piiritlemise 
ettevalmistustööga seotud kulud.

arengu programmi kogusummast kuni 4 % 
kasutada määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 52 osutatud ülesannete 
rahastamiseks, sealhulgas artiklis 33  
osutatud looduslikust eripärast tingitud 
piirangute ja muude spetsiifiliste
piirangutega alade piiritlemise 
ettevalmistustööga seotud kulud.

Or. bg

Muudatusettepanek 1744
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 % määra piires reserveeritakse teatav 
summa artiklis 55 osutatud riikliku 
maaeluvõrgustiku loomiseks ja tegevuseks.

4 % määra piires reserveeritakse teatav 
summa artiklis 55 osutatud riikliku 
maaeluvõrgustiku loomiseks ja tegevuseks 
ning ettevalmistusteks, juhtimiseks, 
järelmeetmeteks, hindamiseks, 
teavitamiseks, koolitamiseks ja 
järelevalveks, mida teostavad 
programmidega seoses teised tegutsejad.

Or. fr

Muudatusettepanek 1745
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) suurendada sidusrühmade kaasatust 
maaelu arengu rakendamises;

(a) suurendada põllumajanduse, 
metsanduse ja muude maaelu
sidusrühmade kaasatust maaelu arengu 
rakendamises;
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Muudatusettepanek 1746
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon sätestab rakendusaktidega
Euroopa maaelu arengu võrgustiku 
organisatsioonilise struktuuri ja toimimise.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

4. Komisjonil on vastavalt artiklile 90 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte Euroopa maaelu arengu 
võrgustiku organisatsioonilise struktuuri ja 
toimimise kohta.

Or. de

Selgitus

See ei ole ainult tehniline küsimus.

Muudatusettepanek 1747
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon sätestab rakendusaktidega 
Euroopa maaelu arengu võrgustiku 
organisatsioonilise struktuuri ja toimimise.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

4. Komisjon sätestab delegeeritud 
õigusaktidega Euroopa maaelu arengu 
võrgustiku organisatsioonilise struktuuri ja 
toimimise.

Or. it

Muudatusettepanek 1748
Peter Jahr, Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 välja jäetud
EIP võrgustik
1. EIP võrgustik luuakse artiklis 61 
osutatud põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetamiseks 
artikli 51 lõike 1 kohaselt. See võimaldab 
võrgustike loomist töörühmade, 
nõustamisteenuste osutajate ja 
teadustöötajate vahel.
2. EIP võrgustiku ülesanded on:
(a) pakkuda kasutajatoe funktsiooni ja 
anda teavet EIPga seotud võtmeisikute 
kohta;
(b) elavdada arutelusid programmi 
tasandil, pidades silmas töörühmade 
moodustamist;
(c) sõeluda välja ja anda aru EIP jaoks 
oluliste teadusuuringute ja teadmiste 
kohta;
(d) koguda, koondada ja levitada 
innovatsioonialast head tava;
(e) korraldada konverentse ja õpitubasid 
ning levitada teavet EIPga seotud 
valdkonna kohta.
3. Komisjon sätestab rakendusaktidega 
EIP võrgustiku organisatsioonilise 
struktuuri ja toimimise. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 1749
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 välja jäetud
EIP võrgustik
1. EIP võrgustik luuakse artiklis 61 
osutatud põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetamiseks 
artikli 51 lõike 1 kohaselt. See võimaldab 
võrgustike loomist töörühmade, 
nõustamisteenuste osutajate ja 
teadustöötajate vahel.
2. EIP võrgustiku ülesanded on:
(a) pakkuda kasutajatoe funktsiooni ja 
anda teavet EIPga seotud võtmeisikute 
kohta;
(b) elavdada arutelusid programmi 
tasandil, pidades silmas töörühmade 
moodustamist;
(c) sõeluda välja ja anda aru EIP jaoks 
oluliste teadusuuringute ja teadmiste 
kohta;
(d) koguda, koondada ja levitada 
innovatsioonialast head tava;
(e) korraldada konverentse ja õpitubasid 
ning levitada teavet EIPga seotud 
valdkonna kohta.
3. Komisjon sätestab rakendusaktidega 
EIP võrgustiku organisatsioonilise 
struktuuri ja toimimise. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 1750
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP võrgustik luuakse artiklis 61 
osutatud põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetamiseks 
artikli 51 lõike 1 kohaselt. See võimaldab 
võrgustike loomist töörühmade, 
nõustamisteenuste osutajate ja 
teadustöötajate vahel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1751
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP võrgustik luuakse artiklis 61 
osutatud põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetamiseks 
artikli 51 lõike 1 kohaselt. See võimaldab 
võrgustike loomist töörühmade, 
nõustamisteenuste osutajate ja 
teadustöötajate vahel.

1. EIP võrgustik luuakse artiklis 61 
osutatud põllumajandusliku tootmise, 
majandusliku elujõulisuse ja säästvusega 
tegeleva EIP toetamiseks artikli 51 lõike 1 
kohaselt. See võimaldab võrgustike loomist 
töörühmade, nõustamisteenuste osutajate ja 
teadustöötajate vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1752
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP võrgustik luuakse artiklis 61 
osutatud põllumajanduse tootlikkuse ja
säästvusega tegeleva EIP toetamiseks 
artikli 51 lõike 1 kohaselt. See võimaldab 
võrgustike loomist töörühmade, 

1. EIP võrgustik luuakse artiklis 61 
osutatud põllumajandusettevõtete 
majandusliku elujõulisuse ja
põllumajanduse säästvusega tegeleva EIP 
toetamiseks artikli 51 lõike 1 kohaselt. See 
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nõustamisteenuste osutajate ja 
teadustöötajate vahel.

võimaldab võrgustike loomist töörühmade, 
nõustamisteenuste osutajate ja 
teadustöötajate vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1753
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP võrgustik luuakse artiklis 61 
osutatud põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetamiseks 
artikli 51 lõike 1 kohaselt. See võimaldab 
võrgustike loomist töörühmade, 
nõustamisteenuste osutajate ja 
teadustöötajate vahel.

1. EIP võrgustik luuakse artiklis 61 
osutatud põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetamiseks 
artikli 51 lõike 1 kohaselt. See võimaldab 
võrgustike loomist maapiirkondade
töörühmade, tootjarühmade, 
põllumajandusliku nõustamisteenuste 
osutajate ja teadustöötajate vahel.

Or. de

Muudatusettepanek 1754
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP võrgustik luuakse artiklis 61 
osutatud põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetamiseks 
artikli 51 lõike 1 kohaselt. See võimaldab 
võrgustike loomist töörühmade, 
nõustamisteenuste osutajate ja 
teadustöötajate vahel.

1. EIP võrgustik luuakse artiklis 61 
osutatud põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetamiseks 
artikli 51 lõike 1 kohaselt. See võimaldab 
võrgustike loomist töörühmade, 
nõustamisteenuste osutajate, valitsusväliste 
organisatsioonide ja teadustöötajate vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 1755
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EIP võrgustiku ülesanded on: välja jäetud
(a) pakkuda kasutajatoe funktsiooni ja 
anda teavet EIPga seotud võtmeisikute 
kohta;
(b) elavdada arutelusid programmi 
tasandil, pidades silmas töörühmade 
moodustamist;
(c) sõeluda välja ja anda aru EIP jaoks 
oluliste teadusuuringute ja teadmiste 
kohta;
(d) koguda, koondada ja levitada 
innovatsioonialast head tava;
(e) korraldada konverentse ja õpitubasid 
ning levitada teavet EIPga seotud 
valdkonna kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1756
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakkuda kasutajatoe funktsiooni ja 
anda teavet EIPga seotud võtmeisikute 
kohta;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1757
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakkuda kasutajatoe funktsiooni ja anda 
teavet EIPga seotud võtmeisikute kohta;

(a) pakkuda kasutajatoe funktsiooni ja anda 
EIPga seotud teavet võtmeisikutele, eeskätt 
esmastele tootjatele, nende tarnijatele või 
neile, kellele nad tarnivad.

Or. de

Muudatusettepanek 1758
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elavdada arutelusid programmi 
tasandil, pidades silmas töörühmade 
moodustamist;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1759
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elavdada arutelusid programmi tasandil,
pidades silmas töörühmade moodustamist;

(b) elavdada arutelusid programmi tasandil
ja rakendamise tasandil, et julgustada 
kohalike töörühmade moodustamist;

Or. de
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Muudatusettepanek 1760
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) sõeluda välja ja anda aru EIP jaoks 
oluliste teadusuuringute ja teadmiste 
kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1761
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koguda, koondada ja levitada 
innovatsioonialast head tava;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1762
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koguda, koondada ja levitada 
innovatsioonialast head tava;

(d) koguda, koondada ja levitada 
innovatsiooniga seotud teadusuuringute 
tulemusi ja uusi tehnoloogiaid;

Or. de
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Muudatusettepanek 1763
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koguda, koondada ja levitada 
innovatsioonialast head tava;

(d) koguda, koondada ja levitada 
innovatsioonialast ning teadmuse 
vahetamisega seotud head tava;

Or. en

Muudatusettepanek 1764
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Kent 
Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) luua dialoog põllumajandustootjate 
ja teadlaste kogukonna vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 1765
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) korraldada konverentse ja õpitubasid 
ning levitada teavet EIPga seotud 
valdkonna kohta.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 1766
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) korraldada konverentse ja õpitubasid 
ning levitada teavet EIPga seotud 
valdkonna kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1767
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon sätestab rakendusaktidega 
EIP võrgustiku organisatsioonilise 
struktuuri ja toimimise. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1768
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon sätestab rakendusaktidega
EIP võrgustiku organisatsioonilise 

3. Komisjonil on vastavalt artiklile 90 
volitused võtta vastu delegeeritud 
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struktuuri ja toimimise. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

õigusakte EIP võrgustiku 
organisatsioonilise struktuuri ja toimimise
kohta.

Or. de

Selgitus

See ei ole ainult tehniline küsimus.

Muudatusettepanek 1769
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon sätestab rakendusaktidega
EIP võrgustiku organisatsioonilise 
struktuuri ja toimimise. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

3. Komisjon sätestab delegeeritud 
õigusaktidega EIP võrgustiku 
organisatsioonilise struktuuri ja toimimise.

Or. it

Muudatusettepanek 1770
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 välja jäetud
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustik
1. Vastavalt artikli 51 lõikele 1 luuakse 
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustik maaelu arengu 
programmide hindamise toetamiseks. See 
võimaldab võrgustike loomist maaelu 
arengu programmide hindamises 
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osalejate vahel.
2. Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku eesmärk on 
hindamismeetoditega seotud teadmiste ja 
heade tavade vahetuse hõlbustamine, 
hindamismeetodite ja -vahendite 
arendamine, hindamisprotsessi jooksul 
ning andmete kogumisel ja haldamisel abi 
osutamine.
3. Komisjon sätestab rakendusaktidega 
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku organisatsioonilise 
struktuuri ja toimimise. Kõnealused
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. es

Selgitus

Ei ole vaja luua spetsiaalset maaelu arengu hindamisvõrgustikku, kuna see peaks olema 
Euroopa maaelu arengu võrgustiku pädevuses.

Muudatusettepanek 1771
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 välja jäetud
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustik
1. Vastavalt artikli 51 lõikele 1 luuakse 
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustik maaelu arengu 
programmide hindamise toetamiseks. See 
võimaldab võrgustike loomist maaelu 
arengu programmide hindamises 
osalejate vahel.
2. Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku eesmärk on 
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hindamismeetoditega seotud teadmiste ja 
heade tavade vahetuse hõlbustamine, 
hindamismeetodite ja -vahendite 
arendamine, hindamisprotsessi jooksul 
ning andmete kogumisel ja haldamisel abi 
osutamine.
3. Komisjon sätestab rakendusaktidega 
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku organisatsioonilise 
struktuuri ja toimimise. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. es

Selgitus

Praeguse programmiperioodi kogemus on näidanud, et võrgustike arv peaks olema 
võimalikult väike. Euroopa hindamisvõrgustiku ülesanded võiks lisada neile, mis on Euroopa 
maaelu arengu võrgustikul vastavalt artiklile 52, eriti kuna viimase eesmärk on parandada 
maaelu arengu programmide kvaliteeti.

Muudatusettepanek 1772
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 välja jäetud
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustik
1. Vastavalt artikli 51 lõikele 1 luuakse 
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustik maaelu arengu 
programmide hindamise toetamiseks. See 
võimaldab võrgustike loomist maaelu 
arengu programmide hindamises 
osalejate vahel.
2. Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku eesmärk on 
hindamismeetoditega seotud teadmiste ja 
heade tavade vahetuse hõlbustamine, 
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hindamismeetodite ja -vahendite 
arendamine, hindamisprotsessi jooksul 
ning andmete kogumisel ja haldamisel abi 
osutamine.
3. Komisjon sätestab rakendusaktidega 
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku organisatsioonilise 
struktuuri ja toimimise. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. es

Selgitus

Need ülesanded saab lisada Euroopa maaelu arengu võrgustiku ülesannetele vastavalt 
artiklile 52, et vähendada võrgustike arvu. 

Muudatusettepanek 1773
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 välja jäetud
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustik
1. Vastavalt artikli 51 lõikele 1 luuakse 
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustik maaelu arengu 
programmide hindamise toetamiseks. See 
võimaldab võrgustike loomist maaelu 
arengu programmide hindamises 
osalejate vahel.
2. Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku eesmärk on 
hindamismeetoditega seotud teadmiste ja 
heade tavade vahetuse hõlbustamine, 
hindamismeetodite ja -vahendite 
arendamine, hindamisprotsessi jooksul 
ning andmete kogumisel ja haldamisel abi 
osutamine.
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3. Komisjon sätestab rakendusaktidega 
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku organisatsioonilise 
struktuuri ja toimimise. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 1774
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 54 välja jäetud
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustik
1. Vastavalt artikli 51 lõikele 1 luuakse 
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustik maaelu arengu 
programmide hindamise toetamiseks. See 
võimaldab võrgustike loomist maaelu 
arengu programmide hindamises 
osalejate vahel.
2. Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku eesmärk on 
hindamismeetoditega seotud teadmiste ja 
heade tavade vahetuse hõlbustamine, 
hindamismeetodite ja -vahendite 
arendamine, hindamisprotsessi jooksul 
ning andmete kogumisel ja haldamisel abi 
osutamine.
3. Komisjon sätestab rakendusaktidega 
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku organisatsioonilise 
struktuuri ja toimimise. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. ro
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Muudatusettepanek 1775
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastavalt artikli 51 lõikele 1 luuakse 
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustik maaelu arengu 
programmide hindamise toetamiseks. See 
võimaldab võrgustike loomist maaelu 
arengu programmide hindamises 
osalejate vahel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1776
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku eesmärk on 
hindamismeetoditega seotud teadmiste ja 
heade tavade vahetuse hõlbustamine, 
hindamismeetodite ja -vahendite 
arendamine, hindamisprotsessi jooksul 
ning andmete kogumisel ja haldamisel abi 
osutamine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1777
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon sätestab rakendusaktidega 
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku organisatsioonilise 
struktuuri ja toimimise. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1778
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon sätestab rakendusaktidega
Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku organisatsioonilise 
struktuuri ja toimimise. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

3. Komisjonil on vastavalt artiklile 90 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte Euroopa maaelu arengu 
hindamisvõrgustiku organisatsioonilise 
struktuuri ja toimimise kohta.

Or. de

Selgitus

See ei ole ainult tehniline küsimus.

Muudatusettepanek 1779
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) edendada innovatsiooni 
põllumajanduses.

d) edendada innovatsiooni 
põllumajanduses ja metsanduses.
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Or. bg

Muudatusettepanek 1780
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada innovatsiooni 
põllumajanduses.

(d) edendada innovatsiooni 
põllumajanduses ja metsanduses.

Or. de

Muudatusettepanek 1781
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sellise tegevuskava ettevalmistamiseks 
ja rakendamiseks, mis hõlmab vähemalt
järgmist:

(b) sellise tegevuskava ettevalmistamiseks 
ja rakendamiseks, mis võib hõlmata
järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 1782
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) sellise tegevuskava ettevalmistamiseks 
ja rakendamiseks, mis hõlmab vähemalt
järgmist:

(b) sellise tegevuskava ettevalmistamiseks 
ja rakendamiseks, mis võib hõlmata
järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 1783
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) järelevalve toetamine, eelkõige 
määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artiklis 41 
osutatud järelevalvekomiteedelt saadud 
vastavasisulise tagasiside, soovituste ja 
analüüside kogumise ning jagamise 
kaudu. Riiklik maaeluvõrgustik aitab 
kohalikke tegevusrühmi kohalike 
arengustrateegiate järelevalve ja 
hindamise teostamisel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1784
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) järelevalve toetamine, eelkõige
määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artiklis 41 
osutatud järelevalvekomiteedelt saadud 
vastavasisulise tagasiside, soovituste ja 
analüüside kogumise ning jagamise kaudu.
Riiklik maaeluvõrgustik aitab kohalikke 
tegevusrühmi kohalike arengustrateegiate 
järelevalve ja hindamise teostamisel;

(iii) järelevalve toetamine, eelkõige 
määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artiklis 41 
osutatud järelevalvekomiteedelt saadud 
vastavasisulise tagasiside, soovituste ja 
analüüside kogumise ning jagamise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1785
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) järelevalve toetamine, eelkõige 
määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artiklis 41 
osutatud järelevalvekomiteedelt saadud 
vastavasisulise tagasiside, soovituste ja 
analüüside kogumise ning jagamise kaudu.
Riiklik maaeluvõrgustik aitab kohalikke 
tegevusrühmi kohalike arengustrateegiate 
järelevalve ja hindamise teostamisel;

(iii) järelevalve toetamine, eelkõige 
määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artiklis 41 
osutatud järelevalvekomiteedelt saadud 
vastavasisulise tagasiside, soovituste ja 
analüüside kogumise ning jagamise kaudu.

Or. ro

Muudatusettepanek 1786
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) koolitustegevused programmi 
rakendusasutustele ja moodustamise 
järgus olevatele kohalikele 
tegevusrühmadele;

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 1787
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3 – punkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) maaelu arengu programmi prioriteete 
hõlmavate projektinäidiste kogumine;

välja jäetud

Or. ro
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Muudatusettepanek 1788
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3 – punkt b – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vi) käimasolevad uuringud ja analüüsid; välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 1789
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3 – punkt b – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii) kohalike tegevusrühmade 
võrgustamine, eelkõige tehniline abi 
territooriumitevahelistele ja 
rahvusvahelistele koostööprojektidele, 
kohalike tegevusrühmade vahelise 
koostöö hõlbustamine ning artiklis 36 
osutatud meetme jaoks partnerite 
otsimine;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1790
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3 – punkt b – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii) kohalike tegevusrühmade 
võrgustamine, eelkõige tehniline abi 
territooriumitevahelistele ja 

välja jäetud
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rahvusvahelistele koostööprojektidele, 
kohalike tegevusrühmade vahelise 
koostöö hõlbustamine ning artiklis 36 
osutatud meetme jaoks partnerite 
otsimine;

Or. ro

Muudatusettepanek 1791
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3 – punkt b – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vii a) kohalike tervikteenust pakkuvate 
teeninduskohtade (digitaalsete või 
füüsiliste) arendamise kava, et teha teave 
maaelu arengu programmide ja ühise 
strateegilise raamistiku fondi 
programmide kohta potentsiaalsetele 
toetusesaajatele kohapeal kättesaadavaks. 

Or. en

Muudatusettepanek 1792
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) sõltumatute ekspertide eelvalikurühma 
moodustamiseks ning artikli 58 lõikes 2 
osutatud uuendusliku ja kohaliku koostöö 
auhinna taotluste eelvaliku menetluseks.

välja jäetud

Or. bg
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Muudatusettepanek 1793
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
riiklike maaeluvõrgustike loomist ja 
tegevust käsitlevad eeskirjad. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

4. Komisjonile antakse artikli 90 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte
riiklike maaeluvõrgustike loomise ja 
tegevuse kohta.

Or. de

Selgitus

See ei ole ainult tehniline küsimus.

Muudatusettepanek 1794
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vastavalt artiklile 70 võivad 
toetusesaajad paluda pädevalt 
makseasutuselt ettemakset, kui see 
võimalus on maaelu arengu programmis 
kirjas.  Ettemakse summa võib ulatuda 
50%-ni riiklikust toetusest, mis on seotud 
jooksvate kulude ja elavdamiskuludega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1795
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 välja jäetud
Uuendusliku ja kohaliku koostöö auhind 
maapiirkondades
Artikli 51 lõikes 2 osutatud rahalisi 
vahendeid kasutatakse selliste 
koostööprojektide auhinna rahastamiseks, 
mis hõlmavad vähemalt kahte eri 
liikmesriikides asuvat üksust, kes viivad 
ellu uuenduslikku, kohalikku 
kontseptsiooni.

Or. bg

Muudatusettepanek 1796
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 välja jäetud
Uuendusliku ja kohaliku koostöö auhind 
maapiirkondades
Artikli 51 lõikes 2 osutatud rahalisi 
vahendeid kasutatakse selliste 
koostööprojektide auhinna rahastamiseks, 
mis hõlmavad vähemalt kahte eri 
liikmesriikides asuvat üksust, kes viivad 
ellu uuenduslikku, kohalikku 
kontseptsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 1797
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 välja jäetud
Uuendusliku ja kohaliku koostöö auhind 
maapiirkondades
Artikli 51 lõikes 2 osutatud rahalisi 
vahendeid kasutatakse selliste 
koostööprojektide auhinna rahastamiseks, 
mis hõlmavad vähemalt kahte eri 
liikmesriikides asuvat üksust, kes viivad 
ellu uuenduslikku, kohalikku 
kontseptsiooni.

Or. de

Muudatusettepanek 1798
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 välja jäetud
Uuendusliku ja kohaliku koostöö auhind 
maapiirkondades
Artikli 51 lõikes 2 osutatud rahalisi 
vahendeid kasutatakse selliste 
koostööprojektide auhinna rahastamiseks, 
mis hõlmavad vähemalt kahte eri 
liikmesriikides asuvat üksust, kes viivad 
ellu uuenduslikku, kohalikku 
kontseptsiooni.

Or. it

Muudatusettepanek 1799
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 välja jäetud
Uuendusliku ja kohaliku koostöö auhind 
maapiirkondades
Artikli 51 lõikes 2 osutatud rahalisi 
vahendeid kasutatakse selliste 
koostööprojektide auhinna rahastamiseks, 
mis hõlmavad vähemalt kahte eri 
liikmesriikides asuvat üksust, kes viivad 
ellu uuenduslikku, kohalikku 
kontseptsiooni.

Or. fr

Muudatusettepanek 1800
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 välja jäetud
Uuendusliku ja kohaliku koostöö auhind 
maapiirkondades
Artikli 51 lõikes 2 osutatud rahalisi 
vahendeid kasutatakse selliste 
koostööprojektide auhinna rahastamiseks, 
mis hõlmavad vähemalt kahte eri 
liikmesriikides asuvat üksust, kes viivad 
ellu uuenduslikku, kohalikku 
kontseptsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 1801
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 välja jäetud
Uuendusliku ja kohaliku koostöö auhind 
maapiirkondades
Artikli 51 lõikes 2 osutatud rahalisi 
vahendeid kasutatakse selliste 
koostööprojektide auhinna rahastamiseks, 
mis hõlmavad vähemalt kahte eri 
liikmesriikides asuvat üksust, kes viivad 
ellu uuenduslikku, kohalikku 
kontseptsiooni.

Or. ro

Muudatusettepanek 1802
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 51 lõikes 2 osutatud rahalisi 
vahendeid kasutatakse selliste 
koostööprojektide auhinna rahastamiseks, 
mis hõlmavad vähemalt kahte eri 
liikmesriikides asuvat üksust, kes viivad 
ellu uuenduslikku, kohalikku 
kontseptsiooni.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1803
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 51 lõikes 2 osutatud rahalisi Artikli 51 lõikes 2 osutatud rahalisi 
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vahendeid kasutatakse selliste 
koostööprojektide auhinna rahastamiseks, 
mis hõlmavad vähemalt kahte eri 
liikmesriikides asuvat üksust, kes viivad 
ellu uuenduslikku, kohalikku 
kontseptsiooni.

vahendeid kasutatakse selliste 
koostööprojektide auhinna rahastamiseks, 
mis hõlmavad vähemalt kahte eri 
liikmesriikides asuvat maapiirkonda, kus 
järgitakse ja rakendatakse innovaatilist 
ELi partnerlust. See partnerlus peab 
kestma vähemalt ühe aasta. 

Or. de

Muudatusettepanek 1804
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 välja jäetud
Konkursikutse
1. Komisjon kuulutab hiljemalt 2015. 
aastal ja pärast seda igal aastal välja 
konkursikutse, et anda välja artiklis 56 
osutatud auhind. Viimane konkursikutse 
kuulutatakse välja hiljemalt 2019. aastal.
2. Konkursikutsetesse märgitakse 
konkursi teema, mis on seotud ühega liidu 
maaelu arengu prioriteetidest. Kõnealust 
teemat on asjakohane rakendada ka 
rahvusvahelises koostöös.
3. Konkursikutsed on avatud nii 
kohalikele tegevusrühmadele kui ka 
eriprojekti eesmärgi nimel koostööd 
tegevatele eraldiseisvatele üksustele.

Or. bg

Muudatusettepanek 1805
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 välja jäetud
Konkursikutse
1. Komisjon kuulutab hiljemalt 2015. 
aastal ja pärast seda igal aastal välja 
konkursikutse, et anda välja artiklis 56 
osutatud auhind. Viimane konkursikutse 
kuulutatakse välja hiljemalt 2019. aastal.
2. Konkursikutsetesse märgitakse 
konkursi teema, mis on seotud ühega liidu 
maaelu arengu prioriteetidest. Kõnealust 
teemat on asjakohane rakendada ka 
rahvusvahelises koostöös.
3. Konkursikutsed on avatud nii 
kohalikele tegevusrühmadele kui ka 
eriprojekti eesmärgi nimel koostööd 
tegevatele eraldiseisvatele üksustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1806
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 välja jäetud
Konkursikutse
1. Komisjon kuulutab hiljemalt 2015. 
aastal ja pärast seda igal aastal välja 
konkursikutse, et anda välja artiklis 56 
osutatud auhind. Viimane konkursikutse 
kuulutatakse välja hiljemalt 2019. aastal.
2. Konkursikutsetesse märgitakse 
konkursi teema, mis on seotud ühega liidu 
maaelu arengu prioriteetidest. Kõnealust 
teemat on asjakohane rakendada ka 
rahvusvahelises koostöös.
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3. Konkursikutsed on avatud nii 
kohalikele tegevusrühmadele kui ka 
eriprojekti eesmärgi nimel koostööd 
tegevatele eraldiseisvatele üksustele.

Or. de

Muudatusettepanek 1807
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 välja jäetud
Konkursikutse
1. Komisjon kuulutab hiljemalt 2015. 
aastal ja pärast seda igal aastal välja 
konkursikutse, et anda välja artiklis 56 
osutatud auhind. Viimane konkursikutse 
kuulutatakse välja hiljemalt 2019. aastal.
2. Konkursikutsetesse märgitakse 
konkursi teema, mis on seotud ühega liidu 
maaelu arengu prioriteetidest. Kõnealust 
teemat on asjakohane rakendada ka 
rahvusvahelises koostöös.
3. Konkursikutsed on avatud nii 
kohalikele tegevusrühmadele kui ka 
eriprojekti eesmärgi nimel koostööd 
tegevatele eraldiseisvatele üksustele.

Or. it

Muudatusettepanek 1808
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 välja jäetud
Konkursikutse
1. Komisjon kuulutab hiljemalt 2015. 
aastal ja pärast seda igal aastal välja 
konkursikutse, et anda välja artiklis 56 
osutatud auhind. Viimane konkursikutse 
kuulutatakse välja hiljemalt 2019. aastal.
2. Konkursikutsetesse märgitakse 
konkursi teema, mis on seotud ühega liidu 
maaelu arengu prioriteetidest. Kõnealust 
teemat on asjakohane rakendada ka 
rahvusvahelises koostöös.
3. Konkursikutsed on avatud nii 
kohalikele tegevusrühmadele kui ka 
eriprojekti eesmärgi nimel koostööd 
tegevatele eraldiseisvatele üksustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1809
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 välja jäetud
Konkursikutse
1. Komisjon kuulutab hiljemalt 2015. 
aastal ja pärast seda igal aastal välja 
konkursikutse, et anda välja artiklis 56 
osutatud auhind. Viimane konkursikutse 
kuulutatakse välja hiljemalt 2019. aastal.
2. Konkursikutsetesse märgitakse 
konkursi teema, mis on seotud ühega liidu 
maaelu arengu prioriteetidest. Kõnealust 
teemat on asjakohane rakendada ka 
rahvusvahelises koostöös.
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3. Konkursikutsed on avatud nii 
kohalikele tegevusrühmadele kui ka 
eriprojekti eesmärgi nimel koostööd 
tegevatele eraldiseisvatele üksustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1810
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 välja jäetud
Konkursikutse
1. Komisjon kuulutab hiljemalt 2015. 
aastal ja pärast seda igal aastal välja 
konkursikutse, et anda välja artiklis 56 
osutatud auhind. Viimane konkursikutse 
kuulutatakse välja hiljemalt 2019. aastal.
2. Konkursikutsetesse märgitakse 
konkursi teema, mis on seotud ühega liidu 
maaelu arengu prioriteetidest. Kõnealust 
teemat on asjakohane rakendada ka 
rahvusvahelises koostöös.
3. Konkursikutsed on avatud nii 
kohalikele tegevusrühmadele kui ka 
eriprojekti eesmärgi nimel koostööd 
tegevatele eraldiseisvatele üksustele.

Or. en

Muudatusettepanek 1811
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 välja jäetud
Konkursikutse
1. Komisjon kuulutab hiljemalt 2015. 
aastal ja pärast seda igal aastal välja 
konkursikutse, et anda välja artiklis 56 
osutatud auhind. Viimane konkursikutse 
kuulutatakse välja hiljemalt 2019. aastal.
2. Konkursikutsetesse märgitakse 
konkursi teema, mis on seotud ühega liidu 
maaelu arengu prioriteetidest. Kõnealust 
teemat on asjakohane rakendada ka 
rahvusvahelises koostöös.
3. Konkursikutsed on avatud nii 
kohalikele tegevusrühmadele kui ka 
eriprojekti eesmärgi nimel koostööd 
tegevatele eraldiseisvatele üksustele.

Or. ro

Muudatusettepanek 1812
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Konkursikutsetesse märgitakse konkursi 
teema, mis on seotud ühega liidu maaelu 
arengu prioriteetidest. Kõnealust teemat on 
asjakohane rakendada ka rahvusvahelises 
koostöös.

2. Konkursikutsetesse märgitakse konkursi 
teema, mis on seotud ühega liidu maaelu 
arengu prioriteetidest. Kõnealust teemat on 
asjakohane rakendada ka rahvusvahelises 
koostöös. Arvestades naiste 
diskrimineerimist maapiirkondades; 
asjaolu, et nende panus teenistusse ja 
heaolusse jääb nähtamatuks; seda, kui 
tähtis on hoida maapiirkonnad 
asustatuna ning suurendada teadlikkust 
sellest teemast ühiskonnas tervikuna, on 
auhinna andmise esimesel aastal teemaks 
sooline võrdõiguslikkus ja sidusus 
maapiirkondades. 
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Or. es

Muudatusettepanek 1813
Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Konkursikutsed on avatud nii kohalikele 
tegevusrühmadele kui ka eriprojekti
eesmärgi nimel koostööd tegevatele 
eraldiseisvatele üksustele.

3. Konkursikutsed on avatud nii kohalikele 
tegevusrühmadele kui ka innovaatilise ELi 
partnerluse eesmärgi nimel koostööd 
tegevatele piirkondlikele 
esindusorganitele.

Or. de

Muudatusettepanek 1814
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 välja jäetud
Valikumenetlus
1. Kõigis liikmesriikides esitavad taotlejad 
auhinnataotlused vastavale eelvaliku eest 
vastutavale riiklikule maaeluvõrgustikule.
2. Riiklik maaeluvõrgustik moodustab 
taotluste eelvaliku tegemiseks oma 
liikmetest sõltumatute ekspertide 
eelvalikurühma. Taotluste eelvalik 
tehakse konkursikutses määratletud 
väljaarvamise, valimise ja vastavaks 
tunnistamise kriteeriumide alusel. Iga 
riiklik maaeluvõrgustik valib eelnevalt 
välja kuni kümne taotlust ning edastab 
need komisjonile.
3. Komisjon vastutab kõigis 
liikmesriikides taotluste hulgast eelnevalt 
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valitud 50 võiduprojekti valiku eest. 
Komisjon moodustab sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva ajutise 
juhtrühma. Juhtrühm valib 
võidutaotlused konkursikutses 
määratletud väljaarvamise, valimise ja 
vastavaks tunnistamise kriteeriumide 
alusel.
4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse loetelu kohta sellistest projektidest, 
millele auhind määratakse.

Or. bg

Muudatusettepanek 1815
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 välja jäetud
Valikumenetlus
1. Kõigis liikmesriikides esitavad taotlejad 
auhinnataotlused vastavale eelvaliku eest 
vastutavale riiklikule maaeluvõrgustikule.
2. Riiklik maaeluvõrgustik moodustab 
taotluste eelvaliku tegemiseks oma 
liikmetest sõltumatute ekspertide 
eelvalikurühma. Taotluste eelvalik 
tehakse konkursikutses määratletud 
väljaarvamise, valimise ja vastavaks 
tunnistamise kriteeriumide alusel. Iga 
riiklik maaeluvõrgustik valib eelnevalt 
välja kuni kümne taotlust ning edastab 
need komisjonile.
3. Komisjon vastutab kõigis 
liikmesriikides taotluste hulgast eelnevalt 
valitud 50 võiduprojekti valiku eest. 
Komisjon moodustab sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva ajutise 
juhtrühma. Juhtrühm valib 
võidutaotlused konkursikutses 
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määratletud väljaarvamise, valimise ja 
vastavaks tunnistamise kriteeriumide 
alusel.
4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse loetelu kohta sellistest projektidest, 
millele auhind määratakse.

Or. en

Muudatusettepanek 1816
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 välja jäetud
Valikumenetlus
1. Kõigis liikmesriikides esitavad taotlejad 
auhinnataotlused vastavale eelvaliku eest 
vastutavale riiklikule maaeluvõrgustikule.
2. Riiklik maaeluvõrgustik moodustab 
taotluste eelvaliku tegemiseks oma 
liikmetest sõltumatute ekspertide 
eelvalikurühma. Taotluste eelvalik 
tehakse konkursikutses määratletud 
väljaarvamise, valimise ja vastavaks 
tunnistamise kriteeriumide alusel. Iga 
riiklik maaeluvõrgustik valib eelnevalt 
välja kuni kümne taotlust ning edastab 
need komisjonile.
3. Komisjon vastutab kõigis 
liikmesriikides taotluste hulgast eelnevalt 
valitud 50 võiduprojekti valiku eest. 
Komisjon moodustab sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva ajutise 
juhtrühma. Juhtrühm valib 
võidutaotlused konkursikutses 
määratletud väljaarvamise, valimise ja 
vastavaks tunnistamise kriteeriumide 
alusel.
4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
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otsuse loetelu kohta sellistest projektidest, 
millele auhind määratakse.

Or. de

Muudatusettepanek 1817
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 välja jäetud
Valikumenetlus
1. Kõigis liikmesriikides esitavad taotlejad 
auhinnataotlused vastavale eelvaliku eest 
vastutavale riiklikule maaeluvõrgustikule.
2. Riiklik maaeluvõrgustik moodustab 
taotluste eelvaliku tegemiseks oma 
liikmetest sõltumatute ekspertide 
eelvalikurühma. Taotluste eelvalik 
tehakse konkursikutses määratletud 
väljaarvamise, valimise ja vastavaks 
tunnistamise kriteeriumide alusel. Iga 
riiklik maaeluvõrgustik valib eelnevalt 
välja kuni kümne taotlust ning edastab 
need komisjonile.
3. Komisjon vastutab kõigis 
liikmesriikides taotluste hulgast eelnevalt 
valitud 50 võiduprojekti valiku eest. 
Komisjon moodustab sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva ajutise 
juhtrühma. Juhtrühm valib 
võidutaotlused konkursikutses 
määratletud väljaarvamise, valimise ja 
vastavaks tunnistamise kriteeriumide 
alusel.
4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse loetelu kohta sellistest projektidest, 
millele auhind määratakse.

Or. it
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Muudatusettepanek 1818
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 välja jäetud
Valikumenetlus
1. Kõigis liikmesriikides esitavad taotlejad 
auhinnataotlused vastavale eelvaliku eest 
vastutavale riiklikule maaeluvõrgustikule.
2. Riiklik maaeluvõrgustik moodustab 
taotluste eelvaliku tegemiseks oma 
liikmetest sõltumatute ekspertide 
eelvalikurühma. Taotluste eelvalik 
tehakse konkursikutses määratletud 
väljaarvamise, valimise ja vastavaks 
tunnistamise kriteeriumide alusel. Iga 
riiklik maaeluvõrgustik valib eelnevalt 
välja kuni kümne taotlust ning edastab 
need komisjonile.
3. Komisjon vastutab kõigis 
liikmesriikides taotluste hulgast eelnevalt 
valitud 50 võiduprojekti valiku eest. 
Komisjon moodustab sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva ajutise 
juhtrühma. Juhtrühm valib 
võidutaotlused konkursikutses 
määratletud väljaarvamise, valimise ja 
vastavaks tunnistamise kriteeriumide 
alusel.
4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse loetelu kohta sellistest projektidest, 
millele auhind määratakse.

Or. fr

Muudatusettepanek 1819
Diane Dodds, James Nicholson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 välja jäetud
Valikumenetlus
1. Kõigis liikmesriikides esitavad taotlejad 
auhinnataotlused vastavale eelvaliku eest 
vastutavale riiklikule maaeluvõrgustikule.
2. Riiklik maaeluvõrgustik moodustab 
taotluste eelvaliku tegemiseks oma 
liikmetest sõltumatute ekspertide 
eelvalikurühma. Taotluste eelvalik 
tehakse konkursikutses määratletud 
väljaarvamise, valimise ja vastavaks 
tunnistamise kriteeriumide alusel. Iga 
riiklik maaeluvõrgustik valib eelnevalt 
välja kuni kümne taotlust ning edastab 
need komisjonile.
3. Komisjon vastutab kõigis 
liikmesriikides taotluste hulgast eelnevalt 
valitud 50 võiduprojekti valiku eest. 
Komisjon moodustab sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva ajutise 
juhtrühma. Juhtrühm valib 
võidutaotlused konkursikutses 
määratletud väljaarvamise, valimise ja 
vastavaks tunnistamise kriteeriumide 
alusel.
4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse loetelu kohta sellistest projektidest, 
millele auhind määratakse.

Or. en

Muudatusettepanek 1820
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 välja jäetud
Valikumenetlus
1. Kõigis liikmesriikides esitavad taotlejad 
auhinnataotlused vastavale eelvaliku eest 
vastutavale riiklikule maaeluvõrgustikule.
2. Riiklik maaeluvõrgustik moodustab 
taotluste eelvaliku tegemiseks oma 
liikmetest sõltumatute ekspertide 
eelvalikurühma. Taotluste eelvalik 
tehakse konkursikutses määratletud 
väljaarvamise, valimise ja vastavaks 
tunnistamise kriteeriumide alusel. Iga 
riiklik maaeluvõrgustik valib eelnevalt 
välja kuni kümne taotlust ning edastab 
need komisjonile.
3. Komisjon vastutab kõigis 
liikmesriikides taotluste hulgast eelnevalt 
valitud 50 võiduprojekti valiku eest. 
Komisjon moodustab sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva ajutise 
juhtrühma. Juhtrühm valib 
võidutaotlused konkursikutses 
määratletud väljaarvamise, valimise ja 
vastavaks tunnistamise kriteeriumide 
alusel.
4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse loetelu kohta sellistest projektidest, 
millele auhind määratakse.

Or. en

Muudatusettepanek 1821
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 välja jäetud
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Valikumenetlus
1. Kõigis liikmesriikides esitavad taotlejad 
auhinnataotlused vastavale eelvaliku eest 
vastutavale riiklikule maaeluvõrgustikule.
2. Riiklik maaeluvõrgustik moodustab 
taotluste eelvaliku tegemiseks oma 
liikmetest sõltumatute ekspertide 
eelvalikurühma. Taotluste eelvalik 
tehakse konkursikutses määratletud 
väljaarvamise, valimise ja vastavaks 
tunnistamise kriteeriumide alusel. Iga 
riiklik maaeluvõrgustik valib eelnevalt 
välja kuni kümne taotlust ning edastab 
need komisjonile.
3. Komisjon vastutab kõigis 
liikmesriikides taotluste hulgast eelnevalt 
valitud 50 võiduprojekti valiku eest. 
Komisjon moodustab sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva ajutise 
juhtrühma. Juhtrühm valib 
võidutaotlused konkursikutses 
määratletud väljaarvamise, valimise ja 
vastavaks tunnistamise kriteeriumide 
alusel.
4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse loetelu kohta sellistest projektidest, 
millele auhind määratakse.

Or. ro

Muudatusettepanek 1822
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 välja jäetud
Rahaline auhind – tingimused ja 
väljamaksmine
1. Auhinna saamise tingimustele 
vastamiseks ei tohi projekti koostamiseks 
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vajalik aeg ületada kahte aastat alates 
auhinna määramist käsitleva 
rakendusakti vastuvõtmise kuupäevast. 
Projekti elluviimise ajaline raamistik 
määratakse kindlaks taotluses.
2. Auhind antakse ühekordse 
kindlasummalise väljamaksena. 
Väljamakse summa määrab komisjon 
rakendusaktidega vastavalt 
konkursikutses määratletud 
kriteeriumidele ning võttes arvesse 
taotluses märgitud projekti elluviimise 
hinnangulisi kulusid. Auhinnaraha 
projekti kohta on kuni 100 000 eurot.
3. Liikmesriigid maksavad võitnud 
taotlejatele auhinnaraha pärast seda, kui 
projekti lõpetamist on kontrollitud. 
Asjaomased kulutused hüvitab Euroopa 
Liit liikmesriikidele määruse (EL) nr 
HR/2012 IV jaotise II peatüki 4. jao sätete 
kohaselt. Liikmesriigid võivad otsustada 
võitnud taotlejatele maksta 
auhinnasumma osaliselt või täielikult 
enne projekti lõpetamise kontrollimist, 
kuid sellisel juhul vastutavad nad 
kulutuste eest kuni projekti lõpetamise 
kontrollimiseni.

Or. bg

Muudatusettepanek 1823
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 välja jäetud
Rahaline auhind – tingimused ja 
väljamaksmine
1. Auhinna saamise tingimustele 
vastamiseks ei tohi projekti koostamiseks 
vajalik aeg ületada kahte aastat alates 
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auhinna määramist käsitleva 
rakendusakti vastuvõtmise kuupäevast. 
Projekti elluviimise ajaline raamistik 
määratakse kindlaks taotluses.
2. Auhind antakse ühekordse 
kindlasummalise väljamaksena. 
Väljamakse summa määrab komisjon 
rakendusaktidega vastavalt 
konkursikutses määratletud 
kriteeriumidele ning võttes arvesse 
taotluses märgitud projekti elluviimise 
hinnangulisi kulusid. Auhinnaraha 
projekti kohta on kuni 100 000 eurot.
3. Liikmesriigid maksavad võitnud 
taotlejatele auhinnaraha pärast seda, kui 
projekti lõpetamist on kontrollitud. 
Asjaomased kulutused hüvitab Euroopa
Liit liikmesriikidele määruse (EL) nr 
HR/2012 IV jaotise II peatüki 4. jao sätete 
kohaselt. Liikmesriigid võivad otsustada 
võitnud taotlejatele maksta 
auhinnasumma osaliselt või täielikult 
enne projekti lõpetamise kontrollimist, 
kuid sellisel juhul vastutavad nad 
kulutuste eest kuni projekti lõpetamise 
kontrollimiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 1824
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 välja jäetud
Rahaline auhind – tingimused ja 
väljamaksmine
1. Auhinna saamise tingimustele 
vastamiseks ei tohi projekti koostamiseks 
vajalik aeg ületada kahte aastat alates 
auhinna määramist käsitleva 
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rakendusakti vastuvõtmise kuupäevast. 
Projekti elluviimise ajaline raamistik 
määratakse kindlaks taotluses.
2. Auhind antakse ühekordse 
kindlasummalise väljamaksena. 
Väljamakse summa määrab komisjon 
rakendusaktidega vastavalt 
konkursikutses määratletud 
kriteeriumidele ning võttes arvesse 
taotluses märgitud projekti elluviimise 
hinnangulisi kulusid. Auhinnaraha 
projekti kohta on kuni 100 000 eurot.
3. Liikmesriigid maksavad võitnud 
taotlejatele auhinnaraha pärast seda, kui 
projekti lõpetamist on kontrollitud. 
Asjaomased kulutused hüvitab Euroopa 
Liit liikmesriikidele määruse (EL) nr 
HR/2012 IV jaotise II peatüki 4. jao sätete 
kohaselt. Liikmesriigid võivad otsustada 
võitnud taotlejatele maksta 
auhinnasumma osaliselt või täielikult 
enne projekti lõpetamise kontrollimist, 
kuid sellisel juhul vastutavad nad 
kulutuste eest kuni projekti lõpetamise 
kontrollimiseni.

Or. de

Muudatusettepanek 1825
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 välja jäetud
Rahaline auhind – tingimused ja 
väljamaksmine
1. Auhinna saamise tingimustele 
vastamiseks ei tohi projekti koostamiseks 
vajalik aeg ületada kahte aastat alates 
auhinna määramist käsitleva 
rakendusakti vastuvõtmise kuupäevast. 
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Projekti elluviimise ajaline raamistik 
määratakse kindlaks taotluses.
2. Auhind antakse ühekordse 
kindlasummalise väljamaksena. 
Väljamakse summa määrab komisjon 
rakendusaktidega vastavalt 
konkursikutses määratletud 
kriteeriumidele ning võttes arvesse 
taotluses märgitud projekti elluviimise 
hinnangulisi kulusid. Auhinnaraha 
projekti kohta on kuni 100 000 eurot.
3. Liikmesriigid maksavad võitnud 
taotlejatele auhinnaraha pärast seda, kui 
projekti lõpetamist on kontrollitud. 
Asjaomased kulutused hüvitab Euroopa 
Liit liikmesriikidele määruse (EL) nr 
HR/2012 IV jaotise II peatüki 4. jao sätete 
kohaselt. Liikmesriigid võivad otsustada 
võitnud taotlejatele maksta 
auhinnasumma osaliselt või täielikult 
enne projekti lõpetamise kontrollimist, 
kuid sellisel juhul vastutavad nad 
kulutuste eest kuni projekti lõpetamise 
kontrollimiseni.

Or. it

Muudatusettepanek 1826
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 välja jäetud
Rahaline auhind – tingimused ja 
väljamaksmine
1. Auhinna saamise tingimustele 
vastamiseks ei tohi projekti koostamiseks 
vajalik aeg ületada kahte aastat alates 
auhinna määramist käsitleva 
rakendusakti vastuvõtmise kuupäevast. 
Projekti elluviimise ajaline raamistik 
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määratakse kindlaks taotluses.
2. Auhind antakse ühekordse 
kindlasummalise väljamaksena. 
Väljamakse summa määrab komisjon 
rakendusaktidega vastavalt 
konkursikutses määratletud 
kriteeriumidele ning võttes arvesse 
taotluses märgitud projekti elluviimise 
hinnangulisi kulusid. Auhinnaraha 
projekti kohta on kuni 100 000 eurot.
3. Liikmesriigid maksavad võitnud 
taotlejatele auhinnaraha pärast seda, kui 
projekti lõpetamist on kontrollitud. 
Asjaomased kulutused hüvitab Euroopa 
Liit liikmesriikidele määruse (EL) nr 
HR/2012 IV jaotise II peatüki 4. jao sätete 
kohaselt. Liikmesriigid võivad otsustada 
võitnud taotlejatele maksta 
auhinnasumma osaliselt või täielikult 
enne projekti lõpetamise kontrollimist, 
kuid sellisel juhul vastutavad nad 
kulutuste eest kuni projekti lõpetamise 
kontrollimiseni.

Or. fr

Muudatusettepanek 1827
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 välja jäetud
Rahaline auhind – tingimused ja 
väljamaksmine
1. Auhinna saamise tingimustele 
vastamiseks ei tohi projekti koostamiseks 
vajalik aeg ületada kahte aastat alates 
auhinna määramist käsitleva 
rakendusakti vastuvõtmise kuupäevast. 
Projekti elluviimise ajaline raamistik 
määratakse kindlaks taotluses.
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2. Auhind antakse ühekordse 
kindlasummalise väljamaksena. 
Väljamakse summa määrab komisjon 
rakendusaktidega vastavalt 
konkursikutses määratletud 
kriteeriumidele ning võttes arvesse 
taotluses märgitud projekti elluviimise 
hinnangulisi kulusid. Auhinnaraha 
projekti kohta on kuni 100 000 eurot.
3. Liikmesriigid maksavad võitnud 
taotlejatele auhinnaraha pärast seda, kui 
projekti lõpetamist on kontrollitud. 
Asjaomased kulutused hüvitab Euroopa 
Liit liikmesriikidele määruse (EL) nr 
HR/2012 IV jaotise II peatüki 4. jao sätete 
kohaselt. Liikmesriigid võivad otsustada 
võitnud taotlejatele maksta 
auhinnasumma osaliselt või täielikult 
enne projekti lõpetamise kontrollimist, 
kuid sellisel juhul vastutavad nad 
kulutuste eest kuni projekti lõpetamise 
kontrollimiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 1828
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 välja jäetud
Rahaline auhind – tingimused ja 
väljamaksmine
1. Auhinna saamise tingimustele 
vastamiseks ei tohi projekti koostamiseks 
vajalik aeg ületada kahte aastat alates 
auhinna määramist käsitleva 
rakendusakti vastuvõtmise kuupäevast. 
Projekti elluviimise ajaline raamistik 
määratakse kindlaks taotluses.
2. Auhind antakse ühekordse 
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kindlasummalise väljamaksena. 
Väljamakse summa määrab komisjon 
rakendusaktidega vastavalt 
konkursikutses määratletud 
kriteeriumidele ning võttes arvesse 
taotluses märgitud projekti elluviimise 
hinnangulisi kulusid. Auhinnaraha 
projekti kohta on kuni 100 000 eurot.
3. Liikmesriigid maksavad võitnud 
taotlejatele auhinnaraha pärast seda, kui 
projekti lõpetamist on kontrollitud. 
Asjaomased kulutused hüvitab Euroopa 
Liit liikmesriikidele määruse (EL) nr 
HR/2012 IV jaotise II peatüki 4. jao sätete 
kohaselt. Liikmesriigid võivad otsustada 
võitnud taotlejatele maksta 
auhinnasumma osaliselt või täielikult 
enne projekti lõpetamise kontrollimist, 
kuid sellisel juhul vastutavad nad 
kulutuste eest kuni projekti lõpetamise 
kontrollimiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 1829
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 välja jäetud
Rahaline auhind – tingimused ja 
väljamaksmine
1. Auhinna saamise tingimustele 
vastamiseks ei tohi projekti koostamiseks 
vajalik aeg ületada kahte aastat alates 
auhinna määramist käsitleva 
rakendusakti vastuvõtmise kuupäevast. 
Projekti elluviimise ajaline raamistik 
määratakse kindlaks taotluses.
2. Auhind antakse ühekordse 
kindlasummalise väljamaksena. 
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Väljamakse summa määrab komisjon 
rakendusaktidega vastavalt 
konkursikutses määratletud 
kriteeriumidele ning võttes arvesse 
taotluses märgitud projekti elluviimise 
hinnangulisi kulusid. Auhinnaraha 
projekti kohta on kuni 100 000 eurot.
3. Liikmesriigid maksavad võitnud 
taotlejatele auhinnaraha pärast seda, kui 
projekti lõpetamist on kontrollitud. 
Asjaomased kulutused hüvitab Euroopa 
Liit liikmesriikidele määruse (EL) nr 
HR/2012 IV jaotise II peatüki 4. jao sätete 
kohaselt. Liikmesriigid võivad otsustada 
võitnud taotlejatele maksta 
auhinnasumma osaliselt või täielikult 
enne projekti lõpetamise kontrollimist, 
kuid sellisel juhul vastutavad nad 
kulutuste eest kuni projekti lõpetamise 
kontrollimiseni.

Or. ro

Muudatusettepanek 1830
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Auhinna saamise tingimustele 
vastamiseks ei tohi projekti koostamiseks 
vajalik aeg ületada kahte aastat alates 
auhinna määramist käsitleva 
rakendusakti vastuvõtmise kuupäevast. 
Projekti elluviimise ajaline raamistik 
määratakse kindlaks taotluses.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1831
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Auhind antakse ühekordse 
kindlasummalise väljamaksena. 
Väljamakse summa määrab komisjon 
rakendusaktidega vastavalt 
konkursikutses määratletud 
kriteeriumidele ning võttes arvesse 
taotluses märgitud projekti elluviimise 
hinnangulisi kulusid. Auhinnaraha 
projekti kohta on kuni 100 000 eurot.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1832
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid maksavad võitnud 
taotlejatele auhinnaraha pärast seda, kui 
projekti lõpetamist on kontrollitud. 
Asjaomased kulutused hüvitab Euroopa 
Liit liikmesriikidele määruse (EL) nr 
HR/2012 IV jaotise II peatüki 4. jao sätete
kohaselt. Liikmesriigid võivad otsustada 
võitnud taotlejatele maksta 
auhinnasumma osaliselt või täielikult 
enne projekti lõpetamise kontrollimist, 
kuid sellisel juhul vastutavad nad 
kulutuste eest kuni projekti lõpetamise 
kontrollimiseni.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1833
Mariya Gabriel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Menetlust, ajakavasid ja juhtrühma 
loomist käsitlevad eeskirjad
Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
üksikasjalikud sätted seoses projektide 
valikumenetluse ja ajakavaga ning artikli 
58 lõikes 3 osutatud sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva juhtrühma 
moodustamist käsitlevate eeskirjadega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. bg

Muudatusettepanek 1834
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Menetlust, ajakavasid ja juhtrühma 
loomist käsitlevad eeskirjad
Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
üksikasjalikud sätted seoses projektide 
valikumenetluse ja ajakavaga ning artikli 
58 lõikes 3 osutatud sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva juhtrühma 
moodustamist käsitlevate eeskirjadega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 1835
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Menetlust, ajakavasid ja juhtrühma 
loomist käsitlevad eeskirjad
Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
üksikasjalikud sätted seoses projektide 
valikumenetluse ja ajakavaga ning artikli 
58 lõikes 3 osutatud sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva juhtrühma 
moodustamist käsitlevate eeskirjadega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Muudatusettepanek 1836
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Menetlust, ajakavasid ja juhtrühma 
loomist käsitlevad eeskirjad
Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
üksikasjalikud sätted seoses projektide 
valikumenetluse ja ajakavaga ning artikli 
58 lõikes 3 osutatud sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva juhtrühma 
moodustamist käsitlevate eeskirjadega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
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kontrollimenetlusega.

Or. it

Muudatusettepanek 1837
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Menetlust, ajakavasid ja juhtrühma 
loomist käsitlevad eeskirjad
Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
üksikasjalikud sätted seoses projektide 
valikumenetluse ja ajakavaga ning artikli 
58 lõikes 3 osutatud sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva juhtrühma 
moodustamist käsitlevate eeskirjadega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 1838
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Menetlust, ajakavasid ja juhtrühma 
loomist käsitlevad eeskirjad
Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
üksikasjalikud sätted seoses projektide 
valikumenetluse ja ajakavaga ning artikli 
58 lõikes 3 osutatud sõltumatutest 
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välisekspertidest koosneva juhtrühma 
moodustamist käsitlevate eeskirjadega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1839
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Menetlust, ajakavasid ja juhtrühma 
loomist käsitlevad eeskirjad
Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
üksikasjalikud sätted seoses projektide 
valikumenetluse ja ajakavaga ning artikli 
58 lõikes 3 osutatud sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva juhtrühma 
moodustamist käsitlevate eeskirjadega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 1840
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Menetlust, ajakavasid ja juhtrühma 
loomist käsitlevad eeskirjad
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Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
üksikasjalikud sätted seoses projektide 
valikumenetluse ja ajakavaga ning artikli 
58 lõikes 3 osutatud sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva juhtrühma 
moodustamist käsitlevate eeskirjadega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. ro

Muudatusettepanek 1841
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
üksikasjalikud sätted seoses projektide 
valikumenetluse ja ajakavaga ning artikli 
58 lõikes 3 osutatud sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva juhtrühma 
moodustamist käsitlevate eeskirjadega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1842
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
üksikasjalikud sätted seoses projektide 
valikumenetluse ja ajakavaga ning artikli 
58 lõikes 3 osutatud sõltumatutest 

Komisjonile antakse artikli 90 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
üksikasjalike sätete kohta seoses 
projektide valikumenetluse ja ajakavaga 
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välisekspertidest koosneva juhtrühma 
moodustamist käsitlevate eeskirjadega.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

ning artikli 58 lõikes 3 osutatud 
sõltumatutest välisekspertidest koosneva 
juhtrühma moodustamist käsitlevate 
eeskirjadega.

Or. de

Selgitus

See ei ole ainult tehniline otsus.

Muudatusettepanek 1843
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelev EIP

Põllumajanduse ja metsanduse tootlikkuse 
ja säästvusega tegelev EIP

Or. en

Muudatusettepanek 1844
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega
tegelev EIP

Säästva põllumajanduse raames tootmise 
ja majandusliku elujõulisusega tegelev 
EIP

Or. fr

Muudatusettepanek 1845
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelev EIP

Põllumajandusettevõtete majandusliku 
elujõulisuse ja põllumajanduse 
säästvusega tegelev EIP

Or. fr

Muudatusettepanek 1846
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegelev EIP:

1. Põllumajanduse ja metsanduse
tootlikkuse ja säästvusega tegelev EIP:

Or. en

Muudatusettepanek 1847
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajanduse tootlikkuse ja
säästvusega tegelev EIP:

1. Säästva põllumajanduse raames 
tootmise ja majandusliku elujõulisusega
tegelev EIP:

Or. fr

Muudatusettepanek 1848
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajanduse tootlikkuse ja
säästvusega tegelev EIP:

1. Põllumajandusettevõtete majandusliku 
elujõulisuse ja põllumajanduse 
säästvusega tegelev EIP:

Or. fr

Muudatusettepanek 1849
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja
vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist 
põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 
maamajanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku, 
konkurentsivõimelist ja 
vastupanuvõimelist põllumajandussektorit, 
mis on kooskõlas maamajanduse aluseks 
olevate peamiste loodusressurssidega,

Or. en

Muudatusettepanek 1850
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist 
põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 
maamajanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

(a) toetab ressursitõhusat,
konkurentsivõimelist ja vähese CO2-
heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist 
põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 
maamajanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,
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Or. en

Selgitus

Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime tugevdamist ja selle tootlikkuse säästvat 
suurendamist on tunnustatud uue ühise põllumajanduspoliitika peamise eesmärgina. 
Järelikult tuleks seda tunnustada põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega tegeleva 
Euroopa innovatsioonipartnerluse eesmärkide hulgas. Kõnealuste eesmärkide lisamine 
hõlbustab niisuguste paremate ja sihipärasemate töörühmade loomist, kelle konkreetne 
eesmärk on leida tootlikkuse suurendamise ja konkurentsivõime parandamise meetmeid.

Muudatusettepanek 1851
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist
põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 
maamajanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist
põllumajandus- ja metsandussektorit, mis 
on kooskõlas maamajanduse ja 
metsanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

Or. en

Muudatusettepanek 1852
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist
põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 
maamajanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist
põllumajandus- ja metsandussektorit, mis 
on kooskõlas maamajanduse ja 
metsanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,
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Or. de

Muudatusettepanek 1853
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist
põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 
maamajanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist
põllumajandus- ja metsandussektorit, mis 
on kooskõlas maamajanduse ja 
metsanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

Or. fr

Muudatusettepanek 1854
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist 
põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 
maamajanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

(a) toetab ressursitõhusat ja 
energiasäästlikku, tootlikku ja vähese 
CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist 
põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 
maamajanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

Or. en

Muudatusettepanek 1855
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist 
põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 
maamajanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

(a) toetab ressursitõhusat,
konkurentsivõimelist, tootlikku ja vähese 
CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist 
põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 
maamajanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

Or. en

Muudatusettepanek 1856
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist 
põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 
maamajanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku, 
teadmistepõhist ja vähese CO2-heitega, 
kliimasäästlikku ja kliimamuutustele 
vastupanuvõimelist põllumajandussektorit, 
mis on kooskõlas maamajanduse aluseks 
olevate peamiste loodusressurssidega ja on 
nendesse integreeritud,

Or. en

Selgitus

Looduse parem ärakasutamine võib aja jooksul aidata põllumajandustootjatel kulusid säästa.

Muudatusettepanek 1857
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist 
põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 
maamajanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega, loomasõbralikku,
kliimasäästlikku ja kliimamuutustele 
vastupanuvõimelist põllumajandussektorit, 
mis on kooskõlas maamajanduse aluseks 
olevate peamiste loodusressurssidega,

Or. en

Muudatusettepanek 1858
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aitab tagada katkematu varustatuse 
toidu, sööda ja biomaterjalidega, nii 
olemaolevate kui ka uute toodetena;

(b) aitab säästvalt suurendada Euroopa 
põllumajanduse tootlikkust ja tõhusust 
ning tagada katkematu varustatuse toidu, 
sööda ja biomaterjalidega, nii olemaolevate 
kui ka uute toodetena;

Or. en

Muudatusettepanek 1859
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aitab tagada katkematu varustatuse 
toidu, sööda ja biomaterjalidega, nii 
olemaolevate kui ka uute toodetena;

(b) aitab säästvalt suurendada Euroopa 
põllumajanduse tootlikkust ning tagada 
katkematu varustatuse toidu, sööda ja 
biomaterjalidega, nii olemaolevate kui ka 
uute toodetena;

Or. en
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Selgitus

Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime tugevdamist ja selle tootlikkuse säästvat 
suurendamist on tunnustatud uue ühise põllumajanduspoliitika peamise eesmärgina. 
Järelikult tuleks seda tunnustada põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega tegeleva 
Euroopa innovatsioonipartnerluse eesmärkide hulgas. Kõnealuste eesmärkide lisamine 
hõlbustab niisuguste paremate ja sihipärasemate töörühmade loomist, kelle konkreetne 
eesmärk on leida tootlikkuse suurendamise ja konkurentsivõime parandamise meetmeid.

Muudatusettepanek 1860
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aitab tagada katkematu varustatuse 
toidu, sööda ja biomaterjalidega, nii 
olemaolevate kui ka uute toodetena;

(b) aitab säästvalt suurendada Euroopa 
põllumajanduse tootlikkust ning tagada 
katkematu varustatuse toidu, sööda ja 
biomaterjalidega, nii olemaolevate kui ka 
uute toodetena;

Or. en

Muudatusettepanek 1861
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aitab tagada katkematu varustatuse 
toidu, sööda ja biomaterjalidega, nii 
olemaolevate kui ka uute toodetena;

(b) aitab säästvalt suurendada Euroopa 
põllumajanduse tootlikkust ning tagada 
katkematu varustatuse toidu, sööda ja 
biomaterjalidega, nii olemaolevate kui ka 
uute toodetena;

Or. en
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Muudatusettepanek 1862
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tõhustab protsesse keskkonna 
säilitamiseks, kliimamuutustega 
kohanemiseks ja nende leevendamiseks;

(c) tõhustab protsesse keskkonna 
säilitamiseks, agroökoloogiliste 
tootmissüsteemide edendamiseks,
kliimamuutustega kohanemiseks ja nende 
leevendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1863
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tõhustab protsesse keskkonna 
säilitamiseks, kliimamuutustega 
kohanemiseks ja nende leevendamiseks;

(c) tõhustab protsesse keskkonna 
säilitamiseks, sealhulgas veekogude ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja nende 
olukorra parandamine, mulla 
funktsionaalsuse ja toitainete 
ringlussevõtu tagamiseks ning
kliimamuutustega kohanemiseks ja nende 
leevendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1864
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) leiab ühendusi tipptasemel 
teadusuuringute ja tehnoloogia ning 
põllumajandustootjate, ettevõtjate ja 
nõustamisteenuste osutajate vahel.

(d) leiab ühendusi tipptasemel 
teadusuuringute, kohaliku oskusteabe ja 
tehnoloogia ning põllumajandustootjate,
maakogukondade, ettevõtjate ja 
nõustamisteenuste osutajate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 1865
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) leiab ühendusi tipptasemel 
teadusuuringute ja tehnoloogia ning 
põllumajandustootjate, ettevõtjate ja 
nõustamisteenuste osutajate vahel.

(d) leiab ühendusi tipptasemel 
teadusuuringute ja tehnoloogia ning 
põllumajandustootjate, metsamajandajate,
ettevõtjate ja nõustamisteenuste osutajate 
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 1866
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) leiab ühendusi tipptasemel 
teadusuuringute ja tehnoloogia ning 
põllumajandustootjate, ettevõtjate ja 
nõustamisteenuste osutajate vahel.

(d) leiab ühendusi tipptasemel 
teadusuuringute ja tehnoloogia ning 
põllumajandustootjate ja metsnike, 
ettevõtjate ja nõustamisteenuste osutajate 
vahel.

Or. de
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Muudatusettepanek 1867
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) leiab ühendusi tipptasemel 
teadusuuringute ja tehnoloogia ning 
põllumajandustootjate, ettevõtjate ja 
nõustamisteenuste osutajate vahel.

(d) leiab ühendusi tipptasemel 
teadusuuringute ja tehnoloogia ning 
põllumajandustootjate, ettevõtjate, 
valitsusväliste organisatsioonide ja 
nõustamisteenuste osutajate vahel.

Or. en

Selgitus

Kõnealuste Euroopa innovatsioonipartnerluste toimimiseks on ülimalt tähtis, et 
valitsusvälistel organisatsioonidel on samaväärne juurdepääs võrgustikule ning panus 
võrgustikku. Seetõttu ei ole mingit põhjust jätta neid juba tekstis selgelt mainimata.

Muudatusettepanek 1868
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) innustab katseprojektide arendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 1869
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) toetab noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 1870
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIPga püütakse 
saavutada järgmisi eesmärke:

2. Põllumajanduse ja metsanduse
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIPga 
püütakse saavutada järgmisi eesmärke:

Or. en

Muudatusettepanek 1871
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajanduse tootlikkuse ja
säästvusega tegeleva EIPga püütakse 
saavutada järgmisi eesmärke:

2. Säästva põllumajanduse raames 
tootmise ja majandusliku elujõulisusega
tegeleva EIPga püütakse saavutada 
järgmisi eesmärke:

Or. fr

Muudatusettepanek 1872
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajanduse tootlikkuse ja
säästvusega tegeleva EIPga püütakse 
saavutada järgmisi eesmärke:

2. Põllumajandusettevõtete majandusliku 
elujõulisuse ja põllumajanduse 
säästvusega tegeleva EIPga püütakse 
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saavutada järgmisi eesmärke:

Or. fr

Muudatusettepanek 1873
Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) luua lisandväärtust tihedama seosega 
teadusuuringute ja põllumajandustootmise 
vahel ning innustada olemasolevate 
innovatsioonimeetmete ulatuslikumat 
kasutamist;

(a) luua lisandväärtust tihedama seosega 
teadusuuringute ja põllumajandustootmise 
vahel ning innustada katseprojektide 
arendamist ning olemasolevate 
innovatsioonimeetmete ulatuslikumat 
kasutamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 1874
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) luua lisandväärtust tihedama seosega 
teadusuuringute ja põllumajandustootmise 
vahel ning innustada olemasolevate 
innovatsioonimeetmete ulatuslikumat 
kasutamist;

(a) luua lisandväärtust tihedama seosega 
teadusuuringute ja põllumajandustootmise 
vahel ning innustada katseprojektide 
arendamist ning olemasolevate 
innovatsioonimeetmete ulatuslikumat 
kasutamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 1875
Petri Sarvamaa
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) luua lisandväärtust tihedama seosega 
teadusuuringute ja põllumajandustootmise 
vahel ning innustada olemasolevate 
innovatsioonimeetmete ulatuslikumat 
kasutamist;

(a) luua lisandväärtust tihedama seosega 
teadusuuringute ja põllumajandustootmise 
vahel ning innustada olemasolevate 
innovatsioonimeetmete ulatuslikumat 
kasutamist kaasava lähenemisviisi kaudu 
sidusrühmade vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 1876
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teha kooskõlas parema õigusliku 
reguleerimise ja aruka reguleerimise 
põhimõtetega, mis on sätestatud komisjoni 
teatistes COM(2005)0097 ja 
COM(2010)0543, kindlaks regulatiivsed 
kitsaskohad, mis loovad takistusi 
innovatsiooni ning teadus- ja 
arendustegevuse investeeringute jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 1877
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teha kooskõlas parema õigusliku 
reguleerimise ja aruka reguleerimise 
põhimõtetega, mis on sätestatud komisjoni 
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teatistes COM(2005)0097 ja 
COM(2010)0543, kindlaks regulatiivsed 
kitsaskohad, mis loovad takistusi 
innovatsiooni ning teadus- ja 
arendustegevuse investeeringute jaoks.

Or. en

Selgitus

Kehtivate ja tulevaste õigusaktide lihtsustamist on Euroopa Komisjon tunnustanud olulise 
prioriteedina oma parema ja aruka reguleerimise alastes teatistes. Regulatiivsed kitsaskohad 
ja bürokraatia kuuluvad teadustegevuse ja innovatsiooni takistuste hulka, millega seisab 
tööstus silmitsi eelkõige oma teadus- ja arendustegevuse tulemuste turule viimisel. 
Bürokraatia kindlakstegemine ja kõrvaldamine tagamaks, et kõige uuemad ja 
innovatiivsemad tooted tehakse turul kättesaadavaks võimalikult kiiresti, edendavad teadus-
ja arendusetegevuse investeeringuid ning pakuvad põllumajandustootjatele paremaid ja 
tõhusamaid põllumajandusliku tootmise vahendeid.

Muudatusettepanek 1878
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teha kooskõlas põhimõtetega, mis on 
kehtestatud komisjoni teatises 
COM(2005)0097 parema õigusliku
reguleerimise kohta majanduskasvu 
edendamiseks ja töökohtade loomiseks 
Euroopa Liidus ning teatises 
COM(2010)0543 aruka reguleerimise 
kohta Euroopa Liidus, kindlaks 
regulatiivsed kitsaskohad, mis takistavad 
innovatsiooni ning investeerimist teadus-
ja arendustegevusse. 

Or. es

Muudatusettepanek 1879
Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) hõlbustada teadustegevuse ja 
innovatsiooni kooskõlastamist turul kõigi 
toidutarneahela osaliste vahel (muu 
hulgas sellistes valdkondades nagu 
seemned, taimekaitsevahendid, väetised, 
seadmed, infotehnoloogia, turustajad, 
ladustamine, jäätmete vähendamine), et 
maksimeerida põllumajanduse tootlikkust 
ja tagada ressursitõhusus.

Or. en

Selgitus

Teadustegevuse ja innovatsiooni kooskõlastamine toidutarneahela osaliste vahel (muu hulgas 
sellistes valdkondades nagu seemned, väetised, taimekaitsevahendid, seadmed, 
infotehnoloogia, turustajad, ladustamine, jäätmete vähendamisega tegelejad) on ülimalt 
oluline parimate tavade ja toodete väljatöötamiseks, et parandada põllumajandusliku 
tootmise tõhusust ja tootlikkust. Põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega tegelev Euroopa 
innovatsioonipartnerlus peaks hõlmama kõnealust kooskõlastamist ühe oma vahendina, mille 
eesmärk on maksimeerida põllumajanduse tootlikkust ja saavutada ressursitõhusus.

Muudatusettepanek 1880
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) hõlbustada teadustegevuse ja 
innovatsiooni kooskõlastamist turul kõigi 
toidutarneahela osaliste vahel (muu 
hulgas sellistes valdkondades nagu 
seemned, taimekaitsevahendid, väetised, 
seadmed, infotehnoloogia, turustajad, 
ladustamine, jäätmete vähendamine), et 
maksimeerida põllumajanduse tootlikkust 
ja tagada ressursitõhusus.

Or. en



AM\909515ET.doc 79/163 PE494.481v01-00

ET

Muudatusettepanek 1881
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EAFRD toetab põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamist, andes artikli 36 
kohast toetust artiklis 62 osutatud EIP 
töörühmadele ning artiklis 53 osutatud EIP 
võrgustikule.

3. EAFRD toetab põllumajanduse ja 
metsanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegeleva EIP eesmärkide saavutamist, 
andes artikli 36 kohast toetust artiklis 62 
osutatud EIP töörühmadele ning artiklis 53 
osutatud EIP võrgustikule.

Or. en

Muudatusettepanek 1882
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EAFRD toetab põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamist, andes artikli 36 
kohast toetust artiklis 62 osutatud EIP 
töörühmadele ning artiklis 53 osutatud EIP 
võrgustikule.

3. EAFRD toetab põllumajanduse ja 
metsanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegeleva EIP eesmärkide saavutamist, 
andes artikli 36 kohast toetust artiklis 62 
osutatud EIP töörühmadele ning artiklis 53 
osutatud EIP võrgustikule.

Or. fr

Muudatusettepanek 1883
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EAFRD toetab põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamist, andes artikli 36 
kohast toetust artiklis 62 osutatud EIP 
töörühmadele ning artiklis 53 osutatud 
EIP võrgustikule.

3. EAFRD toetab põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamist, andes artikli 36 
kohast toetust artiklis 62 osutatud EIP 
töörühmadele.

Or. en

Muudatusettepanek 1884
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EAFRD toetab põllumajanduse
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamist, andes artikli 36 
kohast toetust artiklis 62 osutatud EIP 
töörühmadele ning artiklis 53 osutatud EIP 
võrgustikule.

3. EAFRD toetab põllumajandusettevõtete 
majandusliku elujõulisuse ja
põllumajanduse säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamist, andes artikli 36 
kohast toetust artiklis 62 osutatud EIP 
töörühmadele ning artiklis 53 osutatud EIP 
võrgustikule.

Or. fr

Muudatusettepanek 1885
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EAFRD toetab põllumajanduse
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamist, andes artikli 36 
kohast toetust artiklis 62 osutatud EIP 
töörühmadele ning artiklis 53 osutatud EIP 
võrgustikule.

3. EAFRD toetab põllumajanduse
majandusliku elujõulisuse ja säästvusega 
tegeleva EIP eesmärkide saavutamist, 
andes artikli 36 kohast toetust artiklis 62 
osutatud EIP töörühmadele ning artiklis 53 
osutatud EIP võrgustikule.
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Or. fr

Muudatusettepanek 1886
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EAFRD toetab põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamist, andes artikli 36 
kohast toetust artiklis 62 osutatud EIP 
töörühmadele ning artiklis 53 osutatud EIP 
võrgustikule.

3. EAFRD toetab põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamist, andes artikli 36 
kohast toetust artiklis 62 osutatud EIP 
töörühmadele ning artiklis 53 osutatud EIP 
võrgustikule. Liikmesriikidel lasub 
kohustus otsustada, mil määral kohaldada 
EIPd oma programmides põllumajanduse 
tootlikkuseks ja säästvuseks.

Or. de

Muudatusettepanek 1887
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 
tegutsevad põllumajandustootjad, 
teadustöötajad, nõustajad ja ettevõtjad.

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 
tegutsevad põllumajandustootjad, 
teadustöötajad, nõustajad ja ettevõtjad ning 
maaelu arengu ühingud ja võrgustikud.
Töörühma loomise üle otsustatakse 
põllumajanduse, maaelu arengu ja 
teadusuuringute valdkonda kuuluvate eri 
huve esindavate sidusrühmade 
konsensusega. Töörühmi ei tohi luua 
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üksik sidusrühm ega sidusrühmade 
grupp, mis esindab ainult ühte liiki 
huvisid. 

Or. en

Muudatusettepanek 1888
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 
tegutsevad põllumajandustootjad, 
teadustöötajad, nõustajad ja ettevõtjad.

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 
tegutsevad üksikud põllumajandustootjad,
tootjaorganisatsioonid, toiduaineahela 
osalised, teadustöötajad, nõustajad ja
muud ettevõtjad. Töörühmad võivad 
tegutseda liikmesriigi piires ning selle 
liikmed võivad olla enam kui ühest 
liikmesriigist ja/või kolmandast riigist.

Or. en

Muudatusettepanek 1889
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 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 
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tegutsevad põllumajandustootjad, 
teadustöötajad, nõustajad ja ettevõtjad.

tegutsevad põllumajandustootjad,
kollektiivid, maa- ja niisutussüsteemide 
valdajad, teadustöötajad, nõustajad ja 
ettevõtjad.

Or. it

Muudatusettepanek 1890
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 
tegutsevad põllumajandustootjad, 
teadustöötajad, nõustajad ja ettevõtjad.

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 
tegutsevad põllumajandustootjad,
metsaomanikud, teadustöötajad, nõustajad 
ja ettevõtjad.

Or. en

Muudatusettepanek 1891
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 
tegutsevad põllumajandustootjad, 
teadustöötajad, nõustajad ja ettevõtjad.

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 
tegutsevad põllumajandustootjad, 
teadustöötajad, nõustajad, VVOd ja 
ettevõtjad.

Or. en
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Muudatusettepanek 1892
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 
tegutsevad põllumajandustootjad, 
teadustöötajad, nõustajad ja ettevõtjad.

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 
tegutsevad põllumajandustootjad (kutseala 
esindusorganisatsioonide kaudu), 
teadustöötajad, nõustajad ja ettevõtjad.

Or. es

Selgitus

Põllumajandustootjate osalemine EIP töörühmades peaks toimuma nende seaduslike 
esindajate, st põllumajandussektori kutseorganisatsioonide kaudu.

Muudatusettepanek 1893
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses
tegutsevad põllumajandustootjad, 
teadustöötajad, nõustajad ja ettevõtjad.

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ning põllumajandus- ja
toidusektoris tegutsevad 
põllumajandustootjad, teadustöötajad, 
nõustajad ja ettevõtjad.

Or. it
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Muudatusettepanek 1894
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 
tegutsevad põllumajandustootjad, 
teadustöötajad, nõustajad ja ettevõtjad.

1. EIP töörühmad moodustavad osa 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
tegelevast EIPst. Need moodustatakse 
sellistest huvitatud osalistest nagu 
põllumajanduses ja toiduainetetööstuses 
tegutsevad põllumajandustootjad, 
teadustöötajad, nõustajad ja ettevõtjad.
Liikmesriikidel lasub kohustus otsustada, 
kui suurt toetust anda oma programmide 
töörühmadele.

Or. de

Muudatusettepanek 1895
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EIP töörühmad kehtestavad sisekorra, 
millega tagatakse nende töö läbipaistvus 
ning välditakse huvide konflikti.

2. EIP töörühmad kehtestavad sisekorra, 
millega tagatakse nende töö läbipaistvus 
ning välditakse huvide konflikti.
Töörühmade sisekorraldus, töökord ja 
otsustusprotsess on demokraatlikud ning 
kõigil sidusrühmadel on täielikult 
võimalik otsustamises osaleda ja sellele 
kaasa aidata. Otsuste suhtes kohaldatakse 
nõusolekumenetlust. 

Or. en

Muudatusettepanek 1896
Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) viide Innovaatilise Euroopa 
programmi raames toimuvatele 
valdkondadevahelistele teadusuuringutele 
ja innovatsiooniga seotud jõupingutustele.

Or. en

Selgitus

Põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega tegelev EIP ei tohiks koonduda ainult 
põllumajandus- ja toidusektorisse, vaid peaks looma sildu ja koordineerimismehhanisme 
teiste sektoritega, et tagada koostoime strateegilise juhtalgatuse Innovaatiline liit raames. 
Seepärast tuleb igas töörühmas pöörata tähelepanu sellistele teistes sektorites läbiviidavatele 
uuringutele ja innovatsiooniga seotud jõupingutustele, mis võivad osutuda põllumajanduse 
jaoks oluliseks.

Muudatusettepanek 1897
James Nicholson, Julie Girling, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rakendavad uuenduslikke meetmeid 
maaelu arengu programmidest rahastatud 
meetmete kaudu.

(b) rakendavad uuenduslikke meetmeid 
maaelu arengu programmidest rahastatud
ning teistest riiklikest või Euroopa 
innovatsiooniprogrammidest ning avaliku 
sektori ja erasektori partnerluste poolt 
kaasrahastatud meetmete kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1898
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rakendavad uuenduslikke meetmeid 
maaelu arengu programmidest rahastatud 
meetmete kaudu.

(b) rakendavad uuenduslikke meetmeid 
maaelu arengu programmidest ning 
avaliku sektori ja erasektori partnerluste 
poolt rahastatud meetmete kaudu.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidus ja selle liikmesriikides vähendatakse praegu eelarveid. Uued 
rahastamismehhanismid on vajalikumad kui kunagi varem, et tagada juhtivate 
teadusuuringute ja innovatsiooniprojektide püsimine. Seepärast tuleks EIP töörühmade 
tegevuse elluviimist rahastada lisaks tavapärastele maaelu arengu programmidele avaliku 
sektori ja erasektori partnerluste abil, et tagada ambitsioonikaid kavu ja rahuldavaid 
tulemusi.

Muudatusettepanek 1899
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) rakendavad uuenduslikke meetmeid 
maaelu arengu programmidest rahastatud 
meetmete kaudu.

(b) rakendavad uuenduslikke meetmeid 
maaelu arengu programmidest ja/või 
programmist Horisont 2020 ja ELi 
muudest teadusprogrammidest (mis 
hõlbustavad (rakenduslike) 
teadusuuringute tulemuste kohaldamist 
praktikas põllumajandusettevõtjate poolt)
rahastatud meetmete kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1900
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Töörühmad levitavad oma projektide 
tulemusi eelkõige EIP võrgustiku kaudu.

3. Töörühmad levitavad oma projektide 
tulemusi eelkõige Euroopa maaelu arengu
võrgustiku kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 1901
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Töörühmad levitavad oma projektide 
tulemusi eelkõige EIP võrgustiku kaudu.

3. Töörühmad levitavad oma projektide 
tulemusi eelkõige EIP võrgustiku ja 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemide kaudu.

Or. en

Selgitus

Põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega tegelevat EIPd ei saa eraldada 
põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemist. Nende sõltumatust ja sidemeid tuleks edasi 
arendada, et maksimeerida nende kasulikkust ja ulatust. Sellega seoses tuleks 
põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi pidada EIP võrgustiku kõrval veel üheks viisiks, 
mille abil töörühmad levitavad oma projektide tulemusi.

Muudatusettepanek 1902
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu 
määravad komisjoni ettepaneku alusel 
käesoleva määruse kohaselt kindlaks 
maaelu arengule ajavahemikuks 1. 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu 
määravad komisjoni ettepaneku alusel 
käesoleva määruse kohaselt kindlaks 
maaelu arengule ajavahemikuks 1. 
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jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 
ettenähtud liidu toetuse kogusumma ja 
selle jaotuse aastate kaupa ning vähem 
arenenud piirkondadesse kontsentreeritava 
miinimumsumma vastavalt mitmeaastasele 
finantsraamistikule aastateks 2014–2020 
ning eelarvealast koostööd ja 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevale 
institutsioonidevahelisele kokkuleppele 
sama ajavahemiku kohta.

jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 
ettenähtud liidu toetuse kogusumma ja 
selle jaotuse aastate kaupa ning vähem 
arenenud piirkondadesse kontsentreeritava 
miinimumsumma, sealhulgas 
miinimumsumma nende piirkondade 
jaoks, mida toetati ajavahemikus 2007–
2013 kooskõlas lähenemiseesmärgiga, 
kuid kus SKP elaniku kohta moodustab 
üle 75 % EL 27 keskmisest SKP-st,
vastavalt mitmeaastasele 
finantsraamistikule aastateks 2014–2020 
ning eelarvealast koostööd ja 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevale 
institutsioonidevahelisele kokkuleppele 
sama ajavahemiku kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 1903
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu 
määravad komisjoni ettepaneku alusel 
käesoleva määruse kohaselt kindlaks 
maaelu arengule ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 
ettenähtud liidu toetuse kogusumma ja 
selle jaotuse aastate kaupa ning vähem 
arenenud piirkondadesse kontsentreeritava 
miinimumsumma vastavalt mitmeaastasele 
finantsraamistikule aastateks 2014–2020 
ning eelarvealast koostööd ja 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevale 
institutsioonidevahelisele kokkuleppele 
sama ajavahemiku kohta.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu 
määravad komisjoni ettepaneku alusel 
käesoleva määruse kohaselt kindlaks 
maaelu arengule ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 
ettenähtud liidu toetuse kogusumma ja 
selle jaotuse aastate kaupa ning vähem 
arenenud ja üleminekupiirkondadesse
kontsentreeritava miinimumsumma 
vastavalt mitmeaastasele 
finantsraamistikule aastateks 2014–2020 
ning eelarvealast koostööd ja 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevale 
institutsioonidevahelisele kokkuleppele 
sama ajavahemiku kohta.

Or. es
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Muudatusettepanek 1904
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid peavad artiklites 29 ja 
30 osutatud meetmeteks tegema igale 
maaelu arengu programmile 
kättesaadavaks vähemalt 25 % EAFRD 
rahastamisosaluse kogusummast.

Or. de

Selgitus

Põllumajanduse keskkonnaga seotud ja kliimameetmed on programmiperioodi 2007–2013 
edukad meetmed ning moodustavad maaelu arengu programmide põhielemendi. Meetmed on 
kliima ja keskkonna seisukohast olulised ning põllumajandusettevõtetele suure majandusliku 
tähtsusega. Programmides järgitakse seega ÜPP reformi üldist eesmärki ning need peaksid 
ka edaspidi olema EAFRD kohustuslik osa.

Muudatusettepanek 1905
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon teeb rakendusaktiga lõikes 1 
osutatud summade iga-aastase jaotuse 
liikmesriikide kaupa pärast lõikes 2 
nimetatud summa mahaarvamist ning 
võttes arvesse määruse (EL) nr DP/2012 
artikli 14 lõikes 2 osutatud rahaliste 
vahendite ülekandmist. Iga-aastase 
jaotuse tegemisel võtab komisjon arvesse:

Välja jäetud

(a) artiklis 4 osutatud eesmärkidega 
seotud objektiivseid kriteeriume e
(b) eelnevate perioodide tootlust.
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Or. pt

Muudatusettepanek 1906
Bastiaan Belder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon teeb rakendusaktiga lõikes 1 
osutatud summade iga-aastase jaotuse
liikmesriikide kaupa pärast lõikes 2 
nimetatud summa mahaarvamist ning 
võttes arvesse määruse (EL) nr DP/2012 
artikli 14 lõikes 2 osutatud rahaliste 
vahendite ülekandmist. Iga-aastase jaotuse 
tegemisel võtab komisjon arvesse:

4. Lõikes 1 osutatud summade iga-aastane 
jaotus liikmesriikide kaupa pärast lõikes 2 
nimetatud summa mahaarvamist ning 
võttes arvesse määruse (EL) nr DP/2012 
artikli 14 lõikes 2 osutatud rahaliste 
vahendite ülekandmist esitatakse I a lisas.
Liikmesriikide summad peaksid 
kajastama objektiivsetel kriteeriumidel 
põhinevat ümberjaotamist.

Or. en

Selgitus

The redistribution of EAFRD should not be done by an implementing or delegated act, but 
should be decided upon by the co-legislators. However, prolonging the status quo (with 
adjustments only for the expected new MFF) as is proposed by the rapporteur in his 
amendment for Annex Ia, does not meet the need for a redistribution of the EAFRD. In order 
to facilitate a well-informed decision of Parliament and Council on the redistribution of funds 
under both Pillar I and Pillar II, the Commission should have put forward a proposal for 
redistribution of EAFRD simultaneously with the proposal for redistribution of funds for 
direct payments. Parliament should now ask the Commission to bring forward such a 
proposal retrospectively, based on objective criteria. After the Commission submits this 
proposal, a change in the percentages that some MS have to contribute to the redistribution of 
the funds for direct payments might be necessary, since the amounts that MS receive via 
EAFRD were not taken into account in the proposal for redistribution of the funds for direct 
payments (when seeing the EAFRD in terms of amounts available per agricultural hectares, 
the amounts may well vary among Member States from 30 euros to up to 200 euros per 
hectare).

Muudatusettepanek 1907
Alfreds Rubiks
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon teeb rakendusaktiga lõikes 1 
osutatud summade iga-aastase jaotuse 
liikmesriikide kaupa pärast lõikes 2 
nimetatud summa mahaarvamist ning 
võttes arvesse määruse (EL) nr DP/2012 
artikli 14 lõikes 2 osutatud rahaliste 
vahendite ülekandmist. Iga-aastase jaotuse 
tegemisel võtab komisjon arvesse:

4. Komisjon teeb rakendusaktiga lõikes 1 
osutatud summade iga-aastase jaotuse 
liikmesriikide kaupa pärast lõikes 2 
nimetatud summa mahaarvamist ning 
võttes arvesse määruse (EL) nr DP/2012 
artikli 14 lõikes 2 osutatud rahaliste 
vahendite ülekandmist, mis on esitatud I a 
lisas. Rahastamise jaotus liikmesriikide 
vahel peab põhinema objektiivsetel 
kriteeriumidel. Iga-aastase jaotuse 
tegemisel võtab komisjon arvesse:

Or. lv

Muudatusettepanek 1908
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon teeb rakendusaktiga lõikes 1 
osutatud summade iga-aastase jaotuse 
liikmesriikide kaupa pärast lõikes 2 
nimetatud summa mahaarvamist ning 
võttes arvesse määruse (EL) nr DP/2012 
artikli 14 lõikes 2 osutatud rahaliste 
vahendite ülekandmist. Iga-aastase jaotuse 
tegemisel võtab komisjon arvesse:

4. Komisjon teeb rakendusaktiga lõikes 1 
osutatud summade iga-aastase jaotuse 
liikmesriikide kaupa pärast lõikes 2 
nimetatud summa mahaarvamist ning 
võttes arvesse määruse (EL) nr DP/2012 
artikli 14 lõikes 2 osutatud rahaliste 
vahendite ülekandmist. Iga-aastase jaotuse 
tegemisel võtab komisjon arvesse
eelnevate perioodide tootlust:

Or. en

Muudatusettepanek 1909
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artiklis 4 osutatud eesmärkidega 
seotud objektiivseid kriteeriume ning

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Objektiivsete kriteeriumide kasutamine ei too kaasa rahaliste vahendite õiglast ja realistlikku 
jaotamist.  Liikmesriikide erinevused tähendavad, et kasutatavate kriteeriumide liikidel, antud 
kaalul ja kriteeriumide kohaldamise alusel (sh olemasolevad või tulevased vajadused) võib 
olla vastupidine mõju.

Muudatusettepanek 1910
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelnevate perioodide tootlust. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1911
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelnevate perioodide tootlust. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Maaelu arengu rahastamist tuleks eraldada objektiivsete kriteeriumide, mitte eelnevate 
perioodide eralduste alusel.
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Muudatusettepanek 1912
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelnevate perioodide tootlust. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1913
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelnevate perioodide tootlust. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1914
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelnevate perioodide tootlust. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1915
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelnevate perioodide tootlust. (b) algset põhivara võib osaliselt 
täiendada riiklikest vahenditest.

Or. en

Muudatusettepanek 1916
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelnevate perioodide tootlust. (b) eelnevate perioodide tootlust, mis 
koosneb liikmesriikide kulukohustuste 
assigneeringute eraldustest 2007–2013 
programmitöö perioodil.

Or. en

Muudatusettepanek 1917
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Czesław Adam 
Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelnevate perioodide tootlust. (b) eelnevate perioodide tootlust, pidades 
silmas ajavahemikku 2007–2013.

Or. de

Selgitus

Aasta 2013 ei ole viitena piisav, sest liikmesriikide profiilid on ajavahemikus 2007–2013 
erinevad. Seepärast peaks kvalifitseeritud võrdlusalus olema ajavahemiku keskmine.
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Muudatusettepanek 1918
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) aasta keskmist toetust, mida iga ELi 
liikmesriik oleks pidanud ajavahemikus 
1998–2007 maksma, kui oleks kasutatud 
sissetuleku stabiliseerimise vahendit, 
võttes aluseks põllumajandusettevõtete 
kogusissetulekute näitaja arengu ja 
EAFRD toetuse, mis on võrdne artikli 65 
lõikes 4 ettenähtud maksimaalse 
toetusmääraga. 

Or. es

Muudatusettepanek 1919
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) aasta keskmist toetust, mida iga ELi 
liikmesriik oleks pidanud ajavahemikus 
1998–2007 maksma, kui oleks kasutatud 
sissetuleku stabiliseerimise vahendit, 
võttes aluseks põllumajandusettevõtete 
kogusissetulekute näitaja arengu.

Or. es

Muudatusettepanek 1920
Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikes 1 osutatud summade iga-
aastane jaotus liikmesriikide kaupa pärast 
lõikes 2 nimetatud summa mahaarvamist 
on esitatud [XX] lisas. Määruse (EL) nr 
DP/2012 artikli 14 lõikes 2 osutatud 
rahaliste vahendite ülekandmist võetakse 
samuti arvesse.

Or. pt

Muudatusettepanek 1921
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artikli 20 
lõikes 2 osutatud tulemusreservi 
jaotamiseks lisatakse määruse (EL) nr 
HR/2012 artikli 45 kohaselt EAFRD-le 
kogutud olemasolev sihtotstarbeline tulu 
määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artiklis 18 
osutatud summadele. Tulemusreserv 
jaotatakse liikmesriikidele 
proportsionaalselt vastavalt nende osale 
EARFDi toetuse kogusummast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1922
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artikli 20 
lõikes 2 osutatud tulemusreservi 
jaotamiseks lisatakse määruse (EL) nr 
HR/2012 artikli 45 kohaselt EAFRD-le 
kogutud olemasolev sihtotstarbeline tulu 
määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artiklis 18 
osutatud summadele. Tulemusreserv 
jaotatakse liikmesriikidele 
proportsionaalselt vastavalt nende osale 
EARFDi toetuse kogusummast.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 1923
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artikli 20 
lõikes 2 osutatud tulemusreservi 
jaotamiseks lisatakse määruse (EL) nr
HR/2012 artikli 45 kohaselt EAFRD-le 
kogutud olemasolev sihtotstarbeline tulu 
määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artiklis 18 
osutatud summadele. Tulemusreserv 
jaotatakse liikmesriikidele 
proportsionaalselt vastavalt nende osale 
EARFDi toetuse kogusummast.

6. Määruse (EL) nr HR/2012 artikli 45 
kohaselt EAFRD-le kogutud olemasolev 
sihtotstarbeline tulu lisatakse määruse (EL) 
nr [ÜSR/2012] artiklis 18 osutatud 
summadele. Tulemusreserv jaotatakse 
liikmesriikidele proportsionaalselt 
vastavalt nende osale EAFRDi toetuse 
kogusummast.

Or. en

Muudatusettepanek 1924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriikides, kus viiakse maaelu 
arengu programme läbi piirkondlike 
programmide kogumi raames, eraldab 
asjaomane riik EAFRD vahendeid igale 
programmile vastavalt objektiivsetele 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele, 
mis peaksid hõlmama viidet käesoleva 
artikli lõike 4 punkti c alusel kehtestatud 
kriteeriumile.

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek käesolevat artiklit muuta, et lisada iga liikmesriigi 
põllumajandusettevõtete kogusissetuleku keskmine iga-aastane toetus kui EAFRD 
rahastamise jaotuskriteerium. Seepärast tuleb lisada nõue määrata liikmesriikides, kes 
valivad piirkondlikud maaelu arengu programmid, kindlaks osa sissetuleku stabiliseerimise 
vahendi rahalistest vahenditest.

Muudatusettepanek 1925
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maaelu arengu programmi heakskiitmise 
otsusega määratakse kindlaks EAFRD 
maksimaalne rahastamisosalus 
programmis. Otsusega määratakse 
vajaduse korral selgelt kindlaks vähem 
arenenud piirkondadele ettenähtud 
assigneeringud.

1. Maaelu arengu programmi heakskiitmise 
otsusega määratakse kindlaks EAFRD 
maksimaalne rahastamisosalus 
programmis. Otsusega määratakse 
vajaduse korral selgelt kindlaks vähem 
arenenud ja üleminekupiirkondadele
ettenähtud assigneeringud.

Or. es

Muudatusettepanek 1926
Alain Cadec
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EAFRD rahastamisosalus arvutatakse 
avaliku sektori toetuskõlblike kulutuste 
summa alusel.

2. Komisjoni otsuses määratakse iga 
prioriteetse suuna jaoks kindlaks, kas 
prioriteetse suuna kaasfinantseerimise 
määra kohaldatakse:
(a) abikõlblike kulude kogusummale, 
sealhulgas avaliku ja erasektori kulud;
(b) avaliku sektori abikõlblikele kuludele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1927
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EAFRD rahastamisosalus arvutatakse 
avaliku sektori toetuskõlblike kulutuste 
summa alusel.

2. EAFRD rahastamisosalus arvutatakse 
avaliku sektori ja erasektori toetuskõlblike 
kulutuste summa ning vabatahtliku sektori 
panuste väärtuse alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1928
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EAFRD rahastamisosalus arvutatakse 
avaliku sektori toetuskõlblike kulutuste 
summa alusel.

2. EAFRD rahastamisosalus arvutatakse 
avaliku sektori toetuskõlblike kulutuste 
summa ning kogukulutuste alusel, 
sealhulgas avaliku sektori ja erasektori 
kulutused.
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Or. fr

Muudatusettepanek 1929
Peter Jahr, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EAFRD rahastamisosalus arvutatakse 
avaliku sektori toetuskõlblike kulutuste 
summa alusel.

2. EAFRD rahastamisosalus arvutatakse 
avaliku sektori toetuskõlblike kulutuste 
summa või kogukulutuste alusel, 
sealhulgas avaliku sektori ja erasektori 
kulutused.

Or. de

Muudatusettepanek 1930
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maaelu arengu programmiga 
kehtestatakse kõigi meetmete suhtes 
kohaldatav ühtne EAFRD toetusmäär.
Vajaduse korral kehtestatakse eraldi 
EAFRD toetusmäär vähem arenenud 
piirkondadele, äärepoolseimate 
piirkondadele ja väiksematele Egeuse mere 
saartele määruses (EÜ) nr 2019/93 
tähenduses. Maksimaalne EAFRD 
toetusmäär on:

Prioriteetse suuna kaasfinantseerimise 
määr võib olla erinev. Vajaduse korral 
kehtestatakse eraldi EAFRD toetusmäär 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimate piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruses (EÜ) nr 2019/93 tähenduses. 
Maksimaalne EAFRD toetusmäär on:

Or. fr

Muudatusettepanek 1931
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elisabeth Köstinger, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maaelu arengu programmiga kehtestatakse 
kõigi meetmete suhtes kohaldatav ühtne
EAFRD toetusmäär. Vajaduse korral 
kehtestatakse eraldi EAFRD toetusmäär 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimate piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruses (EÜ) nr 2019/93 tähenduses. 
Maksimaalne EAFRD toetusmäär on:

Maaelu arengu programmiga kehtestatakse 
kõigi meetmete suhtes kohaldatavad 
EAFRD toetusmäärad. Vajaduse korral 
kehtestatakse eraldi EAFRD toetusmäär 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimate piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruses (EÜ) nr 2019/93 tähenduses. 
Maksimaalne EAFRD toetusmäär on:

Or. pl

Selgitus

Srodki współfinansowania krajowego mogą pochodzić zarówno z budżetu państwa jak i 
budżetu samorządów lokalnych, także w przypadku gdy samorządy te są beneficjentami 
pomocy. Przesądzenie z góry i na stałe oraz jednolicie poziomu współfinansowania z 
EFRROW dla wszystkich działań ogranicza elastyczność i możliwość reagowania na 
zachodzące zmiany w sytuacji budżetowej państwa, samorządów regionalnych i lokalnych. 
Obecnie, w związku z kryzysem, mamy do czynienia z licznymi zmianami programów różnych 
państw polegającymi na tym, że początkowo wysoki stopień współfinansowania przez nie 
realizowanych operacji musi zostać zmniejszony. Modyfikacji tych dokonuje się w zależności 
od rodzaju i wagi działania, stopnia zakontraktowania środków (obniżenie 
współfinansowania oznacza spadek łącznych środków na to działanie i nie jest możliwe, gdy 
podjęto już przeważającą część zobowiązań).Jednolity poziom współfinansowania dla całego 
programu oznacza, że jeśli państwo chcąc powiększyć środki na realizację działania planuje 
wkład krajowy w jego realizację na poziomie np. 50 % (a ma możliwość ograniczyć go do 
zaledwie 25 %), to poziom współfinansowania innego działania, gdzie beneficjentem jest 
samorząd lokalny i jego środki własne stanowią współfinansowanie krajowe także musi 
wynosić 50 % (nie może zostać określony na dopuszczalnym poziomie 25 %).Mimo, że 
proponowany system stanowi uproszczenie dla prowadzenia rozliczeń (ułatwia pracę 
administracji kraju i UE) to jest bardzo niekorzystny dla możliwości dostosowania programu 
do bieżącej i przyszłej sytuacji danego kraju.

Muudatusettepanek 1932
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maaelu arengu programmiga kehtestatakse 
kõigi meetmete suhtes kohaldatav ühtne 
EAFRD toetusmäär. Vajaduse korral 
kehtestatakse eraldi EAFRD toetusmäär 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimate piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruses (EÜ) nr 2019/93 tähenduses. 
Maksimaalne EAFRD toetusmäär on:

Maaelu arengu programmiga kehtestatakse 
ühekordselt enne programmi algust kõigi 
meetmete suhtes kohaldatav ühtne EAFRD 
toetusmäär. Vajaduse korral kehtestatakse 
eraldi EAFRD toetusmäär vähem arenenud 
piirkondadele, äärepoolseimate 
piirkondadele ja väiksematele Egeuse mere 
saartele määruses (EÜ) nr 2019/93 
tähenduses. Maksimaalne EAFRD 
toetusmäär on:

Or. de

Selgitus

Liikmesriike tuleks ergutada täitma oma kohustusi programmi jooksul.

Muudatusettepanek 1933
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 85 % toetuskõlblikest riiklikest 
kulutustest vähem arenenud piirkondades, 
äärepoolseimates piirkondades ja määruse 
(EMÜ) nr 2019/93 tähenduses väiksematel 
Egeuse mere saartel;

(a) 85 % toetuskõlblikest riiklikest 
kulutustest vähem arenenud piirkondades, 
üleminekupiirkondades, äärepoolseimates 
piirkondades ja määruse (EMÜ) nr 2019/93 
tähenduses väiksematel Egeuse mere 
saartel;

Or. pl

Selgitus

EAFRD toetusega tuleks hõlmata ka piirkonnad, mille SKP on suurem kui 75% ELi 
keskmisest, sest järsult kärbitud toetus võib vähendada seda positiivset mõju, mis saavutati 
tänu rahastamisele eelnevatel aastatel.

Muudatusettepanek 1934
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 85 % toetuskõlblikest riiklikest 
kulutustest vähem arenenud piirkondades, 
äärepoolseimates piirkondades ja määruse 
(EMÜ) nr 2019/93 tähenduses väiksematel 
Egeuse mere saartel;

(a) 85 % toetuskõlblikest riiklikest 
kulutustest vähem arenenud piirkondades, 
toetuste järkjärgulise vähendamisega
piirkondades, äärepoolseimates 
piirkondades ja määruse (EMÜ) nr 2019/93 
tähenduses väiksematel Egeuse mere 
saartel;

Or. en

Muudatusettepanek 1935
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a а) 75% toetuskõlblikest riiklikest 
kulutustest kõigile piirkondadele, kus SKP 
elaniku kohta oli aastatel 2007–2013 alla 
75% ELi 25 liikmesriigi keskmisest 
nimetatud ajavahemikul, kuid SKP 
elaniku kohta on üle 75% ELi 27 
liikmesriigi keskmisest SKPst;

Or. bg

Muudatusettepanek 1936
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) 75% toetuskõlblikest kulutustest 
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üleminekupiirkondades;

Or. fr

Muudatusettepanek 1937
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

а b) 60% toetuskõlblikest riiklikest 
kulutustest üleminekupiirkondadele, mis 
ei kattu eelnimetatud piirkondadega;

Or. bg

Muudatusettepanek 1938
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 50 % toetuskõlblikest avaliku sektori 
kulutustest teistes piirkondades.

(b) 75% üleminekupiirkondadele.

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek suurendada EAFRD toetust üleminekupiirkondadele kuni 75%ni, mis oleks 
kooskõlas struktuurifondide kaasrahastamise määradega, samuti silmas pidades asjaolu, et 
need fondid on hõlmatud ühise strateegilise raamistikuga.

Muudatusettepanek 1939
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 50 % toetuskõlblikest avaliku sektori 
kulutustest teistes piirkondades.

(b) 75% üleminekupiirkondadele.

Or. es

Selgitus

Praeguses majanduslikus seisus ei oleks mõistlik suurendada finantskoormust piirkondades, 
kelle suhtes lähenemiseesmärki enam ei kohaldata ja kelle EAFRD kaasrahastamise taset 
vähendataks 75%-lt 50%-le. 

Muudatusettepanek 1940
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 50 % toetuskõlblikest avaliku sektori 
kulutustest teistes piirkondades.

(b) 55 % toetuskõlblikest avaliku sektori 
kulutustest teistes piirkondades.

Or. fr

Muudatusettepanek 1941
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 50 % toetuskõlblikest avaliku sektori 
kulutustest teistes piirkondades.

(b) 55 % toetuskõlblikest avaliku sektori 
kulutustest teistes piirkondades.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1942
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- c) 75% kõigile piirkondadele, kus SKP 
elaniku kohta oli aastatel 2007–2013 alla 
75% ELi 25 liikmesriigi keskmisest 
nimetatud ajavahemikul, kuid SKP 
elaniku kohta on üle 75% ELi 27 
liikmesriigi keskmisest SKPst;

Or. en

Muudatusettepanek 1943
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) 75% üleminekupiirkondadele, kes ei 
ole toetuskõlblikud punkti a alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 1944
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
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vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

Maksimaalne osalusmäär on 100% 
rahvusvahelistele koostööprojektidele, 
mida toetavad kohalikud tegevusrühmad.

Or. fr

Muudatusettepanek 1945
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

а) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

а) 75 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

Or. bg

Muudatusettepanek 1946
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 

(a) 80 % artiklites 15, 28, 29, 30, 31, 32 ja 
36 osutatud meetmetele, määruse (EL) nr 
[ÜSR/2012] artiklis 28 osutatud LEADERi 
kohalikule arengule ning artikli 20 lõike 1 
punkti a alapunkti i kohastele toimingutele. 
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Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele,
äärepoolseimatele piirkondadele ja
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
üleminekufaasis vähem arenenud ja 
äärepoolseimatele piirkondadele ning
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

Or. es

Selgitus

Vajalik on hõlmata põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed, mahepõllumajandus, 
toetus looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladele ning toetus Natura 2000 
võrgustiku ja veepoliitika raamdirektiivi kohaselt, pidades silmas nende tähtsust ühise 
põllumajanduspoliitika keskkonnasäästlikkuse eesmärgi täitmiseks. See on kooskõlas ka 
põhjenduses 28 ette pandud 25%-ga.

Muudatusettepanek 1947
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele,
äärepoolseimatele piirkondadele ja
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

(a) 80 % artiklites 15, 28, 29, 30, 31, 32 ja 
36 osutatud meetmetele, määruse (EL) nr 
[ÜSR/2012] artiklis 28 osutatud LEADERi 
kohalikule arengule ning artikli 20 lõike 1 
punkti a alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
üleminekuetapis vähem arenenud ja 
äärepoolseimatele piirkondadele ning
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

Or. es

Selgitus

Oleks vaja lisada muud meetmed, mis on olulised saavutamaks põhjenduses 28 välja toodud 
eesmärki eraldada vähemalt 25% EAFRD toetustest nendele meetmetele.
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Muudatusettepanek 1948
Liam Aylward, Mairead McGuinness, Marit Paulsen, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

(a) 80 % artiklites 15, 28, 29 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

Or. en

Selgitus

Need meetmed tuleks seada ühte ritta esildatud meetmetega, millel on kõrgem toetusmäär.

Muudatusettepanek 1949
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

(a) 80 % artiklites 15, 28, 36 ja 40 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele,
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

Or. es
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Selgitus

Kooskõlas maaelu arengu määruse muudatusettepaneku 8a sisuga tehakse ettepanek seada
maksimaalne EAFRD toetusmäär ka sissetuleku stabiliseerimise vahendile.

Muudatusettepanek 1950
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

(a) 80 % artiklites 15, 16, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtete nõustamisteenused on üks kõige tähtsamatest vahenditest järgmisel 
programmitöö perioodil, et hõlbustada innovatsiooni ja tõsta põllumajanduse tootlikkust ja 
säästlikkust.

Muudatusettepanek 1951
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule, toimingutele, mis aitavad kaasa 
keskkonnakaitset ja kliimamuutuste 
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Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

leevendamist ning nende muutustega 
kohanemist käsitlevate eesmärkide 
saavutamisele, ning artikli 20 lõike 1 
punkti a alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

Or. en

Selgitus

Sätte kohaldamisala laiendamine, mis võimaldab kaasrahastamise kõrgemat määra 
toiminguteks, mis puudutavad loodusvarade säästvat majandamist ja kliimameetmeid. Suurem 
kaasrahastamine soodustab toetuste andmist toiminguteks, mis on suunatud põllu- ja 
metsamajanduse keskkonnameetmete ja kliimakaitse eesmärkidele.

Muudatusettepanek 1952
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Raffaele Baldassarre, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele ja 
toimingutele, mis saavad toetust 
temaatilistest allprogrammidest. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 1953
Wojciech Michał Olejniczak
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
üleminekupiirkondadele,
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

Or. pl

Selgitus

EAFRD toetusega tuleks hõlmata ka piirkonnad, mille SKP on suurem kui 75% ELi 
keskmisest, sest järsult kärbitud toetus võib vähendada seda positiivset mõju, mis saavutati 
tänu rahastamisele eelnevatel aastatel.

Muudatusettepanek 1954
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, kus toetusi 
järk-järgult vähendatakse, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;
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Or. en

Muudatusettepanek 1955
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele ja määruse (EL) nr 
[ÜSR/2012] artiklis 28 osutatud LEADERi 
kohalikule arengule ning artikli 20 lõike 1 
punkti a alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni 
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses;

Or. fr

Muudatusettepanek 1956
Ulrike Rodust

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) 75% ELi kindlaksmääratud 
prioriteetsete eesmärkide elluviimisel: 
meetmed Natura 2000, veepoliitika 
raamdirektiivi ja ELi elurikkuse 
strateegia kohaselt. See peaks ühtmoodi 
kehtima pindalapõhiste, investeeringutega 
seotud ja muude toetusmeetmete puhul;

Or. de



AM\909515ET.doc 115/163 PE494.481v01-00

ET

Muudatusettepanek 1957
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) 75% artiklitega 29–31 hõlmatud 
meetmetele;

Or. fr

Muudatusettepanek 1958
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) 75% artiklitega 29–31 hõlmatud 
meetmetele;

Or. fr

Muudatusettepanek 1959
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) 60% artiklis 29 osutatud 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmetele, 60% artiklis 30 
osutatud mahepõllumajanduse 
meetmetele, 60% artiklis 31 osutatud 
Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi 
kohastele toetustele ja 60% artiklis 34 
osutatud loomade heaolu toetustele.
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Or. en

Muudatusettepanek 1960
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) 60% artiklis 29 osutatud 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmetele. Toetusmäära võib 
suurendada 90%-ni vähem arenenud 
piirkondadele, äärepoolseimatele 
piirkondadele ja väiksematele Egeuse 
mere saartele määruse (EMÜ) nr 2019/93 
tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 1961
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) 60% artiklis 29 osutatud 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmetele. Toetusmäära võib 
suurendada 90 %-ni vähem arenenud 
piirkondadele, äärepoolseimatele 
piirkondadele ja väiksematele Egeuse 
mere saartele määruse (EMÜ) nr 2019/93 
tähenduses;

Or. pt

Muudatusettepanek 1962
Michel Dantin, Agnès Le Brun
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) 75% artiklitega 37–40 hõlmatud 
meetmetele;

Or. fr

Muudatusettepanek 1963
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

б) 100 % toimingutele, mida rahastatakse 
vastavalt artiklile 66.

välja jäetud

Or. bg

Muudatusettepanek 1964
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 100 % toimingutele, mida rahastatakse 
vastavalt artiklile 66.

(b) 50 % toimingutele, mida rahastatakse 
vastavalt artiklile 66.

Or. de

Muudatusettepanek 1965
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 100 % toimingutele, mida rahastatakse 
vastavalt artiklile 66.

(b) 100 % toimingutele, mida rahastatakse 
vastavalt artiklitele 66 ja 38.

Or. pt

Muudatusettepanek 1966
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 100 % toimingutele, mida rahastatakse 
vastavalt artiklile 66.

(b) 100 % toimingutele, mida rahastatakse 
vastavalt artiklitele 66 ja 38.

Or. pt

Muudatusettepanek 1967
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vahenditele, mis kantakse EAFRD-le 
üle vastavalt määruse (EU) nr […] 
[otsetoetused] artiklile 14, kehtib lõikes 3 
osutatud ühtne EAFRD toetusmäär. 

Or. de

Selgitus

Ühtsuse tagamiseks on EAFRD-le paindlikkuse raames ülekantud vahenditel sama 
toetusmäär kui muudel EAFRD meetmetel. See ettepanek on vastuolus liikmesriikide 
subsidiaarsuse põhimõttega.
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Muudatusettepanek 1968
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vahendeid, mis kantakse EAFRD-le 
üle vastavalt määruse (EU) nr […] 
[otsetoetused] artiklile 14, 
kaasrahastatakse kooskõlas üldiste 
kaasrahastamise määradega.

Or. en

Muudatusettepanek 1969
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vahendeid, mis kantakse EAFRD-le 
üle vastavalt määruse (EU) nr […] 
[otsetoetused] artiklile 14, 
kaasrahastatakse kooskõlas üldiste 
kaasrahastamise määradega.

Or. en

Muudatusettepanek 1970
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Maksimaalne EAFRD toetusmäär 
tõstetakse 100%-ni rahvusvaheliste 
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koostööprojektide korral, mida viivad läbi 
LEADERi kohalikud tegevusrühmad.

Or. fr

Muudatusettepanek 1971
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. LEADER saab vähemalt 5 % EAFRD 
rahastamisosaluse kogusummast maaelu 
arengu programmi jaoks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

LEADERi vahenditele ei tohiks ette näha kohustuslikku sihtkasutust.

Muudatusettepanek 1972
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. LEADER saab vähemalt 5 % EAFRD 
rahastamisosaluse kogusummast maaelu 
arengu programmi jaoks.

5. Kuuenda prioriteedi meetmed saavad
vähemalt 25% EAFRD rahastamisosaluse 
kogusummast maaelu arengu programmi 
jaoks, sealjuures vähemalt 5% EAFRD 
rahastamisosaluse kogusummast saab 
LEADER.

Or. de

Muudatusettepanek 1973
Elisabeth Jeggle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. LEADER saab vähemalt 5 % EAFRD 
rahastamisosaluse kogusummast maaelu 
arengu programmi jaoks.

5. LEADER saab vähemalt 10 % EAFRD 
rahastamisosaluse kogusummast maaelu 
arengu programmi jaoks.

Or. de

Muudatusettepanek 1974
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vähemalt 30% LEADERile ettenähtud 
vahenditest suunatakse projektidele, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele, sealhulgas taastuvenergia 
kasutuse edendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1975
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Vähemalt 35 % EAFRD 
rahastamisosaluse kogusummast maaelu 
arengu programmi jaoks eraldatakse 
kliimamuutuste leevendamiseks ja 
nendega kohanemiseks ning säästlikuks 
maaharimiseks meetmete kaudu, mis 
kuuluvad prioriteetide 4 ja 5 alla.
Programmitöö perioodil 2007–2013 selles 
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valdkonnas saavutatud taset tuleks 
vähemalt säilitada.

Or. en

Selgitus

Põllumajanduse keskkonnatoetuse kavad on osutunud väärtuslikuks ja jäävad parimaks 
vahendiks keskkonnakaitse eesmärkide saavutamisel, eriti kaarahastamise kohustust 
arvestades, seepärast tuleks neid tugevdada.

Muudatusettepanek 1976
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Vähemalt 35 % EAFRD 
rahastamisosaluse kogusummast, mis on 
ette nähtud maaelu arengu programmiks, 
eraldatakse kliimamuutuste 
leevendamiseks ja nendega kohanemiseks 
ning säästlikuks maaharimiseks, 
kasutades põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse makseid, 
mahepõllumajanduse ning Natura 2000 
ja veepoliitika raamdirektiivi kohaseid 
toetusi, samuti looduslikust või muust 
eripärast tingitud piirangutega alade 
toetusi, investeeringuid metsa 
ökosüsteemide vastupanuvõime ja 
keskkonnaväärtuse suurendamiseks, 
metsanduse keskkonna- ja 
kliimateenuseid ning metsakaitset. Lisaks 
peaksid liikmesriigid vähemalt säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme.

Or. en

Muudatusettepanek 1977
Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Vähemalt 35 % EAFRD 
rahastamisosaluse kogusummast, mis on 
ette nähtud maaelu arengu programmiks, 
kulutatakse kliimamuutuste 
leevendamiseks ja nendega kohanemiseks 
ning säästlikuks maaharimiseks, 
kasutades põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse makseid, 
mahepõllumajanduse, kõrge loodusliku 
väärtusega alade, Natura 2000 ja 
veepoliitika raamdirektiivi kohaseid 
toetusi, investeeringuid metsa 
ökosüsteemide vastupanuvõime ja 
keskkonnaväärtuse suurendamiseks, 
metsanduse kliimateenuseid ja 
metsakaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 1978
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesoleva määruse artiklites 29, 30, 
31 ja 32 osutatud meetmeteks eraldatakse 
vähemalt 30% EAFRD rahastamisosaluse 
kogusummast maaelu arengu programmi 
jaoks.

Or. fr

Muudatusettepanek 1979
Hynek Fajmon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Vähemalt 25 % EAFRD 
rahastamisosaluse kogusummast, mis on 
ette nähtud maaelu arengu programmiks, 
eraldatakse kliimamuutuste 
leevendamiseks ja nendega kohanemiseks 
ning maaharimiseks, kasutades 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse makseid, 
mahepõllumajanduse toetusi ning 
looduslikust või muust eripärast tingitud 
piirangutega alade toetusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1980
Sandra Kalniete

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artiklite 29, 30, 31 ja 32 kohasteks 
meetmeteks eraldatakse vähemalt 25% 
EAFRD rahastamisosaluse kogusummast 
maaelu arengu programmi jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 1981
Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Vähemalt 5% EAFRD 
koguprogrammist eraldatakse noortele 
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põllumajandustootjatele ettenähtud 
meetmeteks. Toetust võib anda üle selle 
taseme, tingimusel et liikmesriigid 
teavitavad komisjoni.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid säilitama praegusel tasemel toetused EAFRD eelarvest noortele 
põllumajandustootjatele ettenähtud programmiks, millele tuleks eraldada vähemalt 5% 
kaasrahastatavast kogueelarvest maaelu arengu programmis. Arvestades vanuselist kriisi 
Euroopa põllumajandussektoris, on oluline, et liikmesriigid käsitleksid seda struktuurset 
küsimust prioriteedina ning suurendaksid jõupingutusi võrreldes eelmise programmitöö 
perioodiga.

Muudatusettepanek 1982
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Vähemalt 5% maaelu arengu 
programmi kaasrahastatavast 
kogueelarvest eraldatakse noortele 
põllumajandustootjatele ettenähtud 
meetmeteks.

Or. en

Selgitus

Kuna Euroopa põllumajandussektoris on vanuseline kriis, on oluline, et liikmesriigid 
parandaksid uuel programmitöö perioodil noortele põllumajandustootjatele ettenähtud 
meetmeid.

Muudatusettepanek 1983
Jill Evans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Vähemalt 3% EAFRD 
rahastamisosaluse kogusummast, mis on 
ette nähtud maaelu arengu programmiks, 
eraldatakse artikli 34 kohasteks 
tegevusteks ja programmideks loomade 
heaolu tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 1984
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. EAFRD poolt kaasrahastatavaid 
kulusid ei kaasfinantseerita 
struktuurifondide, Ühtekuuluvusfondi või 
liidu mis tahes muu finantsvahendi 
rahastamisosalusest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1985
Helmut Scholz, Cornelia Ernst, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. EAFRD poolt kaasrahastatavaid 
kulusid ei kaasfinantseerita 
struktuurifondide, Ühtekuuluvusfondi või 
liidu mis tahes muu finantsvahendi 
rahastamisosalusest.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 1986
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Avaliku sektori toetuskõlblikes 
kulutustes võib riigipoolse 
rahastamisosaluse asendada ja/või seda 
täiendada erasektori osalusega. Seda ei 
kohaldata meetmete suhtes, mida võetakse 
vastavalt artiklitele 16, 29, 30, 31, 32, 33, 
35 ja 36, III jaotise IV peatükile, IV 
jaotisele ning artiklitele 61, 62 ja 63.

Or. de

Selgitus

Meetmed, mis on suunatud haridusele ja teadmistele, võrgustike loomisele, innovatsioonile ja 
põllumajandustavadele, millel on erimõju keskkonnale ja kliimale, peaksid olema avalikes 
huvides ning mitte sõltuma erarahastamisest.

Muudatusettepanek 1987
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid võivad soovi korral 
otsustada asendada avaliku sektori 
toetuskõlblikes kulutustes riigipoolse 
rahastamisosaluse erasektori osalusega.

Or. pt
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Muudatusettepanek 1988
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Avaliku sektori kulud ettevõtete toetuse 
puhul peavad olema kooskõlas 
toetusmääradega, mis on sätestatud 
riiklikku toetust arvesse võttes, kui 
käesolevas määruses ei ole sätestatud 
teisiti.

7. EAFRD poolt kaasrahastatavaid 
kulusid ei kaasfinantseerita 
struktuurifondide, Ühtekuuluvusfondi või 
liidu mis tahes muu finantsvahendi 
rahastamisosalusest.

Or. en

Muudatusettepanek 1989
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 66 välja jäetud
Olulisel määral innovatsiooni toetavate 
toimingute rahastamine
Määruse (EL) nr DP/2012 artikli 7 lõike 2 
kohaselt EAFRD-le ülekantud vahendid 
reserveeritakse toimingutele, mis olulisel 
määral toetavad põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega seotud 
innovatsiooni, sealhulgas kliimamuutuste 
mõju leevendamisse või nendega 
kohanemisse.

Or. en

Muudatusettepanek 1990
Mariya Gabriel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 66 välja jäetud
Olulisel määral innovatsiooni toetavate 
toimingute rahastamine
Määruse (EL) nr DP/2012 artikli 7 lõike 2 
kohaselt EAFRD-le ülekantud vahendid 
reserveeritakse toimingutele, mis olulisel 
määral toetavad põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega seotud 
innovatsiooni, sealhulgas kliimamuutuste 
mõju leevendamisse või nendega 
kohanemisse.

Or. bg

Muudatusettepanek 1991
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olulisel määral innovatsiooni toetavate 
toimingute rahastamine

Olulisel määral innovatsiooni, töökohtade 
loomist ja põlvkondade vahetust toetavate 
toimingute rahastamine

Or. es

Muudatusettepanek 1992
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olulisel määral innovatsiooni toetavate 
toimingute rahastamine

Olulisel määral innovatsiooni ja 
töökohtade loomist toetavate toimingute 
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rahastamine

Or. es

Selgitus

Peaks olema võimalik kasutada toetuste kärpimisest tulenevaid vahendeid mitte üksnes 
innovaatiliste projektide toetuseks, vaid ka toiminguteks, mis on seotud töökohtade loomise ja 
põlvkondade vahetusega, see oleks kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”.

Muudatusettepanek 1993
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr DP/2012 artikli 7 lõike 2 
kohaselt EAFRD-le ülekantud vahendid 
reserveeritakse toimingutele, mis olulisel 
määral toetavad põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega seotud 
innovatsiooni, sealhulgas kliimamuutuste 
mõju leevendamisse või nendega 
kohanemisse.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 1994
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 66 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr DP/2012 artikli 7 lõike 2 
kohaselt EAFRD-le ülekantud vahendid 
reserveeritakse toimingutele, mis olulisel 
määral toetavad põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega seotud 

välja jäetud
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innovatsiooni, sealhulgas kliimamuutuste 
mõju leevendamisse või nendega 
kohanemisse.

Or. it

Muudatusettepanek 1995
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr DP/2012 artikli 7 lõike 2 
kohaselt EAFRD-le ülekantud vahendid 
reserveeritakse toimingutele, mis olulisel 
määral toetavad põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega seotud 
innovatsiooni, sealhulgas kliimamuutuste
mõju leevendamisse või nendega 
kohanemisse.

Määruse (EL) nr xxx/2012 [otsetoetused]
artikli 7 lõike 2 kohaselt EAFRD-le 
ülekantud vahendeid kasutatakse 
toiminguteks, mis on kooskõlas 
liikmesriigi vastuvõetud strateegiaga, 
kusjuures võetakse arvesse töökohtade 
loomist.

Or. es

Selgitus

Muudetud on osundust sellele, kuidas kasutada toetuste kärpimisest tulenevaid vahendeid, 
sest liikmesriigid peaksid otsustama selle summa kasutamise üle.

Muudatusettepanek 1996
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr DP/2012 artikli 7 lõike 2 
kohaselt EAFRD-le ülekantud vahendid 
reserveeritakse toimingutele, mis olulisel 
määral toetavad põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega seotud 

Määruse (EL) nr xxx/2012 [otsetoetused]
artikli 7 lõike 2 kohaselt EAFRD-le 
ülekantud vahendeid kasutatakse 
toiminguteks, mis on kooskõlas 
liikmesriigi vastuvõetud strateegiaga.
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innovatsiooni, sealhulgas kliimamuutuste 
mõju leevendamisse või nendega 
kohanemisse.

Or. es

Selgitus

Muudetud on osundust sellele, kuidas kasutada toetuste kärpimisest tulenevaid vahendeid, 
sest liikmesriigid peaksid otsustama selle summa kasutamise üle.

Muudatusettepanek 1997
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr DP/2012 artikli 7 lõike 2 
kohaselt EAFRD-le ülekantud vahendid 
reserveeritakse toimingutele, mis olulisel 
määral toetavad põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega seotud 
innovatsiooni, sealhulgas kliimamuutuste 
mõju leevendamisse või nendega 
kohanemisse.

Määruse (EL) nr xxx/2012 [otsetoetused]
artikli 7 lõike 2 kohaselt EAFRD-le 
ülekantud vahendid eraldatakse 
toiminguteks, mis olulisel määral toetavad 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
seotud innovatsiooni, sealhulgas 
kliimamuutuste mõju leevendamiseks või 
nendega kohanemiseks, ning toiminguteks, 
mis aitavad kaasa töökohtade loomisele 
maapiirkondades või noorte inimeste 
kaasamisele põllumajandussektorisse.

Or. es

Selgitus

Toetuste kärpimisest saadud vahendeid tuleks lisaks innovatsiooni edendamisele kasutada ka 
töökohtade loomiseks ja põlvkondade vahetuseks kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”.

Muudatusettepanek 1998
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr DP/2012 artikli 7 lõike 2 
kohaselt EAFRD-le ülekantud vahendid 
reserveeritakse toimingutele, mis olulisel 
määral toetavad põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega seotud 
innovatsiooni, sealhulgas kliimamuutuste 
mõju leevendamisse või nendega 
kohanemisse.

Määruse (EL) nr xxx/2012 [otsetoetused]
artikli 7 lõike 2 kohaselt EAFRD-le 
ülekantud vahendid eraldatakse 
toiminguteks, mis olulisel määral toetavad 
põllumajanduse tootlikkuse ja säästvusega 
seotud innovatsiooni, sealhulgas 
kliimamuutuste mõju leevendamiseks 
ja/või nendega kohanemiseks.
Innovatsioonimeetmed peaksid aitama 
suurendada põllumajanduse ja toiduahela 
keskkonnasäästlikkust ega tohiks mingil 
juhul kahjustada ühise 
põllumajanduspoliitika 
keskkonnaeesmärke ega muude meetmete 
tulemusi keskkonna osas.

Or. en

Muudatusettepanek 1999
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kulutused vastavad EAFRD toetuse 
saamise tingimustele ainult siis, kui need 
on tehtud kõnealuse programmi 
korraldusasutuse vastutusel otsustatud 
tegevuste jaoks vastavalt artiklis 49 
osutatud kindlaksmääratud 
valikukriteeriumidele.

Kulutused vastavad EAFRD toetuse 
saamise tingimustele ainult siis, kui need 
on tehtud kõnealuse programmi 
korraldusasutuse vastutusel otsustatud 
tegevuste jaoks vastavalt artiklis 49 
osutatud kindlaksmääratud 
valikukriteeriumidele, välja arvatud 
ettepanekud, mis on esitatud kahe 
programmi vahelisel üleminekuperioodil, 
et vältida investeerimist takistada võivate 
lünkade teket.

Or. pt
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Muudatusettepanek 2000
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 67 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Toetusesaajatele ettenähtud toetuse 
maksmist tuleb tõendada arvete ja 
maksmist tõendavate dokumentide alusel.
Kui seda ei ole võimalik teha, tõendatakse 
toetuse maksmist samaväärse juriidilise 
jõuga dokumentidega, välja arvatud 
määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artikli 57 
lõike 1 punktide b, c ja d kohaste 
toetusviiside puhul.

4. Välja arvatud määruse (EL) nr 
[ÜSR/2012] artikli 57 lõike 1 punktide b, c 
ja d kohased toetusviisid, tuleb
toetusesaajatele ettenähtud toetuse 
maksmist tõendada arvete ja maksmist 
tõendavate dokumentide alusel. Kui seda ei 
ole võimalik teha, tõendatakse toetuse 
maksmist samaväärse juriidilise jõuga 
dokumentidega.

Or. it

Muudatusettepanek 2001
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Olenemata määruse (EL) nr 
[ÜSR/2012] artikli 59 lõike 3 punktist a, 
võib EAFRD toetust anda muus vormis 
kui tagastamatu otsetoetus. 
Rakendussätted otsustatakse kooskõlas 
menetlusega.

Or. es

Selgitus

En el ámbito común a todas las medidas de ayuda a operaciones de inversión, nose incorpora 
la posibilidad de bonificación de los préstamos correspondientes.Esta opción, que 
habitualmente se incluye en el reglamento de disposiciones deaplicación, se ha utilizado en 
los últimos periodos de programación de lasmedidas de modernización de explotaciones 
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agrarias y las de primera instalaciónde jóvenes agricultores (en este caso, se incorpora 
incluso un incremento de laintensidad de ayuda).Además, en el contexto de crisis actual, 
también las industrias agroalimentariassufren la falta de financiación para sus inversiones. 
Sería importante que seconsiderara la posibilidad de la bonificación de intereses también 
para larealización de las inversiones de mejora en la transformación de los 
productosagroalimentarios.

Muudatusettepanek 2002
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Olenemata määruse (EL) nr 
[ÜSR/2012] artikli 59 lõike 3 punktist a, 
võib EAFRD toetust anda 
laenuintressideks seoses 
investeeringutega materiaalsesse varasse, 
tingimusel et ei ületata abi ülemmäära.

Or. es

Muudatusettepanek 2003
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tagastamatu käibemaks, kui selle 
tegelikult ja lõplikult tasub lõplik 
toetusesaaja.

Or. it

Muudatusettepanek 2004
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios 
Papastamkos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mitterahalised panused tööde, kaupade, 
teenuste, maa ja kinnisvara pakkumise 
vormis, mille kohta ei ole 
sularahamakseid tõendavaid arveid või 
samaväärse tõendusjõuga dokumente, 
võivad olla toetuskõlblikud tingimusel, et 
määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artikli 59 
tingimused on täidetud.

3. Töö, mis on tehtud aja- ja 
materjalipõhiselt osana maaelu arengu 
meetmetest lõplike toetusesaajate poolt, 
kes kasutavad oma tööjõudu, materjali ja 
seadmeid, on EAFRD toetuse jaoks 
abikõlblik; sellisel juhul arvestatakse 
EAFRD toetuse jaoks abikõlblike 
kulutuste summa erinevate tehtud tööde 
hinnakirja alusel.

Or. it

Muudatusettepanek 2005
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
eritoetusmeetmeid, mida nad kavatsevad 
rakendada, saab kindlaks teha ja 
kontrollida. Selleks annavad iga maaelu 
arengu programmi korraldusasutus ja 
makseasutus eelhinnangu maaelu arengu 
programmi lisatavate meetmete 
tõestatavuse ja kontrollitavuse kohta. 
Korraldusasutus ja makseasutus annavad 
hinnangu meetmete tõestatavuse ja 
kontrollitavuse kohta ka maaelu arengu 
programmi rakendamise ajal. 
Eelhinnangus ja rakendusperioodi ajal 
antud hinnangus võetakse arvesse eelmise 
ja jooksva programmitöö perioodil tehtud 
kontrollide tulemusi. Kui hindamisel 
ilmneb, et tõestatavuse ja kontrollitavuse 
nõudeid ei ole järgitud, kohandatakse 
asjaomaseid meetmeid vastavalt.

1. Liikmesriigid tagavad, et kõiki maaelu 
arengu meetmeid, mida nad kavatsevad 
rakendada, saab kindlaks teha ja 
kontrollida.
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Or. it

Muudatusettepanek 2006
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
eritoetusmeetmeid, mida nad kavatsevad 
rakendada, saab kindlaks teha ja 
kontrollida. Selleks annavad iga maaelu 
arengu programmi korraldusasutus ja 
makseasutus eelhinnangu maaelu arengu 
programmi lisatavate meetmete 
tõestatavuse ja kontrollitavuse kohta. 
Korraldusasutus ja makseasutus annavad 
hinnangu meetmete tõestatavuse ja 
kontrollitavuse kohta ka maaelu arengu 
programmi rakendamise ajal. Eelhinnangus 
ja rakendusperioodi ajal antud hinnangus 
võetakse arvesse eelmise ja jooksva 
programmitöö perioodil tehtud kontrollide 
tulemusi. Kui hindamisel ilmneb, et 
tõestatavuse ja kontrollitavuse nõudeid ei 
ole järgitud, kohandatakse asjaomaseid 
meetmeid vastavalt.

1. Liikmesriigid tagavad, kasutades 
asjakohaseid meetmeid, mille abil saab 
teha kindlaks kõigi EAFRD toetuse 
saajate sissetulekute ja väljaminekute 
seisu, et kõiki maaelu arengu meetmeid, 
mida nad kavatsevad rakendada, saab 
kindlaks teha ja kontrollida. Selleks 
annavad iga maaelu arengu programmi 
korraldusasutus ja makseasutus 
eelhinnangu maaelu arengu programmi 
lisatavate meetmete tõestatavuse ja 
kontrollitavuse kohta. Korraldusasutus ja 
makseasutus annavad hinnangu meetmete 
tõestatavuse ja kontrollitavuse kohta ka 
maaelu arengu programmi rakendamise 
ajal. Eelhinnangus ja rakendusperioodi ajal 
antud hinnangus võetakse arvesse eelmise 
ja jooksva programmitöö perioodil tehtud 
kontrollide tulemusi. Kui hindamisel 
ilmneb, et tõestatavuse ja kontrollitavuse 
nõudeid ei ole järgitud, kohandatakse 
asjaomaseid meetmeid vastavalt.

Or. de

Muudatusettepanek 2007
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad kontrolli- ja 
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maksetoimingute selge lahushoidmise, et 
vältida kontrolli- ja maksefunktsioonide 
kattumist sama menetluse piires. 

Or. pt

Muudatusettepanek 2008
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Olenemata artikli 42 lõikest 2, võivad 
toimingute toetusesaajad taotleda pädevalt 
makseasutuselt ettemaksu kuni 50 % 
ulatuses investeeringu või riigiabi 
väärtusest, kui selline võimalus on 
sätestatud maaelu arengu programmis.

Or. en

Selgitus

Tuleneb muudatusettepanekust 34.

Muudatusettepanek 2009
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriik võib määrata 
rakenduskava tarvis korraldusasutuse, 
kes tegutseb ühtlasi ka 
sertifitseerimisasutusena.

Or. fr
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Muudatusettepanek 2010
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitab komisjonile kvartaalselt 
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 
põhinäitajad;

(b) esitab komisjonile kord aastas
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas teave väljundi- ja 
finantsnäitajate kohta;

Or. de

Selgitus

Kvartaalne aruandlus tooks kaasa tohutu halduskoormuse, mis ei lähe kokku 
lihtsustamispüüetega.

Muudatusettepanek 2011
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitab komisjonile kvartaalselt 
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 
põhinäitajad;

(b) esitab komisjonile kord aastas
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas teave väljundi- ja 
finantsnäitajate kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 2012
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitab komisjonile kvartaalselt 
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 
põhinäitajad;

(b) esitab komisjonile kord aastas
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 
põhinäitajad;

Or. it

Muudatusettepanek 2013
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitab komisjonile kvartaalselt 
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 
põhinäitajad;

(b) esitab komisjonile kord aastas
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 
põhinäitajad;

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek andmete edastamiseks komisjonile kord aastas, et vähendada 
korraldusasutuste halduskoormust.

Muudatusettepanek 2014
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitab komisjonile kvartaalselt 
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 

(b) esitab komisjonile kord aastas
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 
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põhinäitajad; põhinäitajad;

Or. en

Muudatusettepanek 2015
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitab komisjonile kvartaalselt 
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 
põhinäitajad;

(b) esitab komisjonile kord aastas
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 
põhinäitajad;

Or. es

Muudatusettepanek 2016
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitab komisjonile kvartaalselt 
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 
põhinäitajad;

(b) esitab komisjonile kord aastas
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 
põhinäitajad;

Or. es

Muudatusettepanek 2017
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) esitab komisjonile kvartaalselt 
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 
põhinäitajad;

(b) esitab komisjonile kord aastas
asjakohased andmeelemendid 
rahastamiseks valitud toimingute kohta, 
sealhulgas toetusesaaja ja projekti 
põhinäitajad;

Or. en

Muudatusettepanek 2018
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) koostab ja heakskiitmise järel 
kohaldab asjaomaseid valikumenetlusi 
ning -kriteeriume, mis:
– on mittediskrimineerivad ja 
läbipaistvad;
– arvestavad määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklites 7 ja 8 sätestatud üldpõhimõtteid;

Or. de

Muudatusettepanek 2019
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriigil on rohkem kui üks 
programm, võib määrata koordineeriva 
asutuse, kes vastutab vahendite haldamise 
kooskõlastatuse ning komisjoni ja riiklike 
korraldusasutuste vahelise ühenduse eest.
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Or. es

Selgitus

Nagu on esildatud määruse 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) 
põhjenduses 5, on oluline tunnistada vajadust asutuse järele, kes koordineerib makseasutusi.

Muudatusettepanek 2020
Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato Adrover, 
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui liikmesriigil on rohkem kui üks 
programm, võib määrata koordineeriva 
asutuse, kes vastutab vahendite haldamise 
kooskõlastatuse ning komisjoni ja riiklike 
korraldusasutuste vahelise ühenduse eest.

Or. es

Selgitus

See muudatusettepanek põhineb põhjendusel 5 määruses 1290/2005 ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise kohta aastatel 2007–2013, kus nähakse ette asutus, mis 
koordineerib makseasutusi.

Muudatusettepanek 2021
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Korraldusasutus tagab, et antav 
toetus on kooskõlas Euroopa 
konkurentsieeskirjadega ega moonuta 
konkurentsi samasuguste tegevuste vahel, 
mida viivad läbi põllumajandusettevõtjad 
ja põllumajandusega mitteseotud 
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ettevõtjad.

Or. fr

Muudatusettepanek 2022
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt käesolevale jaotisele loovad 
komisjon ja liikmesriigid ühiselt 
järelevalve- ja hindamissüsteemi, mille 
komisjon võtab vastu artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastuvõetud 
rakendusaktidega.

Vastavalt käesolevale jaotisele loovad 
komisjon, Euroopa Parlament ja 
liikmesriigid ühiselt järelevalve- ja 
hindamissüsteemi. Selleks antakse 
komisjonile vastavalt artiklile 90 õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte. 

Or. de

Selgitus

See ei ole ainult tehniline küsimus.

Muudatusettepanek 2023
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt käesolevale jaotisele loovad 
komisjon ja liikmesriigid ühiselt 
järelevalve- ja hindamissüsteemi, mille 
komisjon võtab vastu artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastuvõetud 
rakendusaktidega.

Vastavalt käesolevale jaotisele loovad 
komisjon ja liikmesriigid ühiselt 
järelevalve- ja hindamissüsteemi, milles 
tuleks arvestada soolist aspekti ja mille 
komisjon võtab vastu artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt vastuvõetud 
rakendusaktidega.

Or. es
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Muudatusettepanek 2024
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 74 sätestatud järelevalve- ja 
hindamissüsteemis määratakse kindlaks 
loetelu ühistest näitajatest, mis on seotud 
esialgse olukorra ning programmi 
rahastamise, väljundite, tulemuste ja 
mõjuga ning mida kohaldatakse iga 
programmi suhtes, et võimaldada andmete 
koondamist liidu tasandil.

1. Artiklis 74 sätestatud järelevalve- ja 
hindamissüsteemis määratakse kindlaks 
loetelu ühistest näitajatest, mis on seotud 
esialgse olukorra ning programmi 
rahastamise, väljundite ja tulemustega
ning mida kohaldatakse iga programmi 
suhtes, et võimaldada andmete koondamist 
liidu tasandil.

Or. de

Muudatusettepanek 2025
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühised näitajad on seotud maaelu arengu 
poliitikaraamistiku struktuuri ja 
eesmärkidega ning nende alusel on 
eesmärkide ja sihtide suhtes võimalik 
hinnata poliitika rakendamise edusamme, 
tulemuslikkust ja tõhusust liidu, riiklikul ja 
programmi tasandil.

2. Ühised näitajad põhinevad 
kättesaadavatel andmetel ning on seotud 
maaelu arengu poliitikaraamistiku 
struktuuri ja eesmärkidega ning nende 
alusel on eesmärkide ja sihtide suhtes 
võimalik hinnata poliitika rakendamise 
edusamme, tulemuslikkust ja tõhusust 
liidu, riiklikul ja programmi tasandil.
Ühised mõjunäitajad põhinevad avalikult 
kättesaadavatel andmetel.

Or. en

Selgitus

Sätte kohaldamisala kitsendamine, et lihtsustada rakendamist ja vähendada halduskoormust. 
Tuleks piirata nõudeid seoses andmete esitamisega ühiste näitajate jaoks, mis on seotud 
esialgse olukorra ning programmi rahastamise, väljundite, tulemuste ja mõjuga.
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Muudatusettepanek 2026
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühised näitajad on seotud maaelu arengu 
poliitikaraamistiku struktuuri ja 
eesmärkidega ning nende alusel on 
eesmärkide ja sihtide suhtes võimalik 
hinnata poliitika rakendamise edusamme, 
tulemuslikkust ja tõhusust liidu, riiklikul ja 
programmi tasandil.

2. Ühised näitajad, mis peavad põhinema 
kättesaadavatel andmetel, on seotud 
maaelu arengu poliitikaraamistiku 
struktuuri ja eesmärkidega ning nende 
alusel on eesmärkide ja sihtide suhtes 
võimalik hinnata poliitika rakendamise 
edusamme, tulemuslikkust ja tõhusust 
liidu, riiklikul ja programmi tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 2027
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maaelu arengu meetmest toetusesaajad 
ning kohalikud tegevusrühmad esitavad 
korraldusasutusele ja/või määratud 
hindajatele või muudele organitele, kellele 
on delegeeritud tema nimel ülesannete 
täitmine, kogu vajaliku teabe järelevalve ja 
hindamise võimaldamiseks, eelkõige 
seoses erieesmärkide ja prioriteetide 
täitmisega.

Maaelu arengu meetmest toetusesaajad 
ning kohalikud tegevusrühmad esitavad 
korraldusasutusele ja/või määratud 
hindajatele või muudele organitele, kellele 
on delegeeritud tema nimel ülesannete 
täitmine, kogu vajaliku teabe järelevalve ja 
hindamise võimaldamiseks, eelkõige 
seoses erieesmärkide ja prioriteetide 
täitmisega, tagades seejuures, et järgitakse
seaduslikult kindlaksmääratud õigusi, mis 
käsitlevad konfidentsiaalsust ja 
isikuandmete kaitset.

Or. pt
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Muudatusettepanek 2028
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artiklis 41
osutatud korraldusasutus ja 
järelevalvekomitee kontrollivad programmi 
rakendamise kvaliteeti.

1. Määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artiklites 
41 ja 42 osutatud korraldusasutus ja 
järelevalvekomitee kontrollivad programmi 
rakendamise kvaliteeti.

Or. de

Muudatusettepanek 2029
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Korraldusasutus ja järelevalvekomisjon 
teostavad iga maaelu arengu programmi 
kontrolli finants-, väljundi- ja 
tulemusnäitajate abil.

2. Korraldusasutus ja järelevalvekomisjon 
teostavad iga maaelu arengu programmi 
kontrolli finants-, väljundi-, mõju- ja 
tulemusnäitajate abil.

Or. en

Muudatusettepanek 2030
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad iga komisjoni 
koosseisu, kuhu kuuluvad:
(a) pädevad piirkondlikud ja kohalikud 
asutused ning muud riigiasutused;
(b) majandus- ja sotsiaalpartnerid;
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(c) kõik muud asjakohased organid, kes 
esindavad kodanikuühiskonda ning 
valitsusväliseid organisatsioone, sh 
keskkonnaorganisatsioone, ning meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse edendamise eest 
vastutavad organid.

Or. es

Selgitus

Järelevalvekomisjonide koosseis tuleks täpsemalt kindlaks määrata, nii et majandus- ja 
sotsiaalpartnerid oleksid kaasatud täisliikmetena.

Muudatusettepanek 2031
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nelja kuu jooksul programmi 
heakskiitmisotsuse tegemisest peab nõu ja 
avaldab arvamust rahastatavate toimingute 
valikukriteeriumide kohta. 
Valikukriteeriumeid muudetakse vastavalt 
programmi vajadustele;

(a) nelja kuu jooksul programmi 
heakskiitmisotsuse tegemisest teeb otsuse
rahastatavate toimingute 
valikukriteeriumide kohta. 
Valikukriteeriumeid muudetakse vastavalt 
programmi vajadustele;

Or. de

Muudatusettepanek 2032
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollib programmi hindamiskavaga 
seotud tegevusi ja väljundeid;

(b) kontrollib programmi hindamiskavaga 
seotud tegevusi ja väljundeid ning kiidab
need heaks;

Or. de
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Muudatusettepanek 2033
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollib programmi hindamiskavaga 
seotud tegevusi ja väljundeid;

(b) kontrollib korraldusasutuse esitatud 
hindamiskava ja selle täitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 2034
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollib programmi meetmeid, mis on 
seotud eeltingimuste täitmisega;

(c) kontrollib ja kiidab heaks programmi 
meetmed, mis on seotud eeltingimuste 
täitmisega;

Or. de

Muudatusettepanek 2035
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vaatab läbi ja kiidab heaks
rakendamise aasta- ja lõpparuanded, enne 
kui need komisjonile saadetakse.

(e) vaatab läbi rakendamise aasta- ja 
lõpparuanded ning esitab nende kohta 
arvamuse, enne kui need komisjonile 
saadetakse.

Or. en



PE494.481v01-00 150/163 AM\909515ET.doc

ET

Muudatusettepanek 2036
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 31. maiks 2016 ja iga järgmise aasta 31. 
maiks kuni 2023. aastani (kaasa arvatud) 
esitab liikmesriik komisjonile maaelu 
arengu programmi rakendamise 
aastaaruande eelmise kalendriaasta kohta. 
2016. aastal esitatav aruanne hõlmab 2014. 
ja 2015. kalendriaastat.

1. 30. juuniks 2016 ja iga järgmise aasta 
30. juuniks kuni 2022. aastani (kaasa 
arvatud) esitab liikmesriik komisjonile 
maaelu arengu programmi rakendamise 
aastaaruande eelmise kalendriaasta kohta. 
Liikmesriik esitab rakendamise 
lõpparuande 31. detsembriks 2023. 2016. 
aastal esitatav aruanne hõlmab 2014. ja 
2015. kalendriaastat.

Or. en

Muudatusettepanek 2037
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 31. maiks 2016 ja iga järgmise aasta 31. 
maiks kuni 2023. aastani (kaasa arvatud) 
esitab liikmesriik komisjonile maaelu 
arengu programmi rakendamise 
aastaaruande eelmise kalendriaasta kohta. 
2016. aastal esitatav aruanne hõlmab 2014. 
ja 2015. kalendriaastat.

1. 30. juuniks 2016 ja iga järgmise aasta 
30. juuniks kuni 2023. aastani (kaasa 
arvatud) esitab liikmesriik komisjonile 
maaelu arengu programmi rakendamise 
aastaaruande eelmise kalendriaasta kohta. 
2016. aastal esitatav aruanne hõlmab 2014. 
ja 2015. kalendriaastat.

Or. it

Muudatusettepanek 2038
Elisabeth Jeggle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 31. maiks 2016 ja iga järgmise aasta 31. 
maiks kuni 2023. aastani (kaasa arvatud) 
esitab liikmesriik komisjonile maaelu 
arengu programmi rakendamise 
aastaaruande eelmise kalendriaasta kohta. 
2016. aastal esitatav aruanne hõlmab 2014. 
ja 2015. kalendriaastat.

1. 30. juuniks 2016 ja iga järgmise aasta 
30. juuniks kuni 2023. aastani (kaasa 
arvatud) esitab liikmesriik komisjonile 
maaelu arengu programmi rakendamise 
aastaaruande eelmise kalendriaasta kohta. 
2016. aastal esitatav aruanne hõlmab 2014. 
ja 2015. kalendriaastat.

Or. de

Muudatusettepanek 2039
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 31. maiks 2016 ja iga järgmise aasta 31. 
maiks kuni 2023. aastani (kaasa arvatud) 
esitab liikmesriik komisjonile maaelu 
arengu programmi rakendamise 
aastaaruande eelmise kalendriaasta kohta. 
2016. aastal esitatav aruanne hõlmab 2014. 
ja 2015. kalendriaastat.

1. 30. juuniks 2016 ja iga järgmise aasta 
30. juuniks kuni 2023. aastani (kaasa 
arvatud) esitab liikmesriik komisjonile 
maaelu arengu programmi rakendamise 
aastaaruande eelmise kalendriaasta kohta. 
2016. aastal esitatav aruanne hõlmab 2014. 
ja 2015. kalendriaastat.

Or. en

Muudatusettepanek 2040
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 31. maiks 2016 ja iga järgmise aasta 31. 
maiks kuni 2023. aastani (kaasa arvatud) 
esitab liikmesriik komisjonile maaelu 

1. 30. juuniks 2016 ja iga järgmise aasta 
30. juuniks kuni 2023. aastani (kaasa 
arvatud) esitab liikmesriik komisjonile 
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arengu programmi rakendamise 
aastaaruande eelmise kalendriaasta kohta. 
2016. aastal esitatav aruanne hõlmab 2014. 
ja 2015. kalendriaastat.

maaelu arengu programmi rakendamise 
aastaaruande eelmise kalendriaasta kohta. 
2016. aastal esitatav aruanne hõlmab 2014. 
ja 2015. kalendriaastat.

Or. en

Muudatusettepanek 2041
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon sätestab rakendusaktidega 
aspektid, mis peavad sisalduma määruse 
(EL) nr [ÜSR/2012] artiklites 48 ja 50 
osutatud eel- ja järelhindamises, ning 
kehtestab määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 49 osutatud hindamiskava 
miinimumnõuded. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artiklis 91 osutatud kontrollimenetlusega.

1. Komisjonile antakse vastavalt artiklile 
90 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte seoses aspektidega, mis peavad 
sisalduma määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklites 48 ja 50 osutatud eel- ja 
järelhindamises, ning kehtestab määruse 
(EL) nr [ÜSR/2012] artiklis 49 osutatud 
hindamiskava miinimumnõuded.

Or. de

Selgitus

See ei ole ainult tehniline küsimus.

Muudatusettepanek 2042
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 85 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon viib järelhindamised läbi 
tihedas koostöös liikmesriikide ja 
korraldusasutustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 2043
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigiabi Aluslepingu artikli 42 kohaldamisalasse 
kuuluv riigiabi 

Or. es

Muudatusettepanek 2044
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aluslepingu artikleid 107, 108 ja 109 ei 
kohaldata maksete suhtes, mida 
liikmesriigid teevad kooskõlas käesoleva 
määrusega või vastavalt artiklis 89 
osutatud täiendavale riiklikule 
rahastamisele aluslepingu artikli 42 
tähenduses.

2. Aluslepingu artikleid 107, 108 ja 109 ei 
kohaldata maksete suhtes, mida 
liikmesriigid teevad kooskõlas käesoleva 
määrusega, ega täiendava riikliku 
rahastamise suhtes, mis kuulub
aluslepingu artikli 42 ning käesoleva 
määruse artiklite 22–27 ja 35 
kohaldamisalasse.

Or. fr

Muudatusettepanek 2045
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aluslepingu artikleid 107, 108 ja 109 ei 2. Aluslepingu artikleid 107, 108 ja 109 ei 
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kohaldata maksete suhtes, mida 
liikmesriigid teevad kooskõlas käesoleva 
määrusega või vastavalt artiklis 89 
osutatud täiendavale riiklikule 
rahastamisele aluslepingu artikli 42 
tähenduses.

kohaldata maksete suhtes, mida 
liikmesriigid teevad kooskõlas käesoleva 
määrusega, või aluslepingu artikli 42 
kohaldamisalasse kuuluva täiendava 
riikliku rahastamise suhtes.

Or. es

Selgitus

Väljajätt on põhjendatud, sest kõik toetuse saamise tingimused ja nõuded, nagu ka toetuse 
suurus ja maksimummäärad on sätestatud EAFRD määruses, loetletud maaelu arengu 
programmides ja kinnitatud komisjoni poolt.

Muudatusettepanek 2046
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aluslepingu artikleid 107, 108 ja 109 ei 
kohaldata maksete suhtes, mida 
liikmesriigid teevad kooskõlas käesoleva 
määrusega või vastavalt artiklis 89 
osutatud täiendavale riiklikule 
rahastamisele aluslepingu artikli 42 
tähenduses.

2. Aluslepingu artikleid 107, 108 ja 109 ei 
kohaldata maksete suhtes, mida 
liikmesriigid teevad kooskõlas käesoleva 
määrusega, või aluslepingu artikli 42 
kohaldamisalasse kuuluva täiendava 
riikliku rahastamise suhtes.

Or. es

Selgitus

See on kooskõlas toetuse seadusliku andmise ja toimimisega ning lihtsustab menetlust.

Muudatusettepanek 2047
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 88 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui kohaldatakse ELi toimimise 
lepingu artikleid 107, 108 ja 109, antakse 
komisjonile vastavalt artiklile 90 õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte sätete 
kohta, millega vabastatakse 
toetuseeskirjadest kõik käesoleva määruse 
kohased meetmed, mis ei kuulu ELi 
toimimise lepingu artikli 42 
kohaldamisalasse.

Or. de

Muudatusettepanek 2048
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav riiklik rahastamine Riigiabist teatamine

Or. en

Muudatusettepanek 2049
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav riiklik rahastamine Aluslepingu artikli 42 kohaldamisalast 
väljajääv riigiabi 

Or. es

Muudatusettepanek 2050
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav riiklik rahastamine Aluslepingu artikli 42 kohaldamisalast 
väljajääv riigiabi 

Or. es

Muudatusettepanek 2051
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täiendav riiklik rahastamine Täiendav riiklik rahastamine ja toetused, 
mis ei kuulu aluslepingu artikli 42 
kohaldamisalasse

Or. it

Muudatusettepanek 2052
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad teatama 
liikmesriikide tehtud maksetest, mis on 
seotud aluslepingu artikli 42 
reguleerimisalasse jäävate toimingutega, 
mis on ette nähtud liidu toetust saavate 
maaelu arengu meetmete täiendavaks 
rahastamiseks, ning mille komisjon 
vastavalt käesolevale määrusele kiidab 
heaks osana artiklis 7 osutatud 
programmitööst. Nende maksete 

välja jäetud
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hindamisel kohaldab komisjon analoogia 
põhimõttel kriteeriume, mis on 
kehtestatud aluslepingu artikli 107 
kohaldamiseks. Asjaomane liikmesriik ei 
jõusta kõnealust kavandatud täiendavat 
maaelu arengu rahastamist enne, kui see 
on heaks kiidetud.

Or. fr

Muudatusettepanek 2053
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad teatama 
liikmesriikide tehtud maksetest, mis on 
seotud aluslepingu artikli 42 
reguleerimisalasse jäävate toimingutega, 
mis on ette nähtud liidu toetust saavate 
maaelu arengu meetmete täiendavaks 
rahastamiseks, ning mille komisjon 
vastavalt käesolevale määrusele kiidab 
heaks osana artiklis 7 osutatud 
programmitööst. Nende maksete 
hindamisel kohaldab komisjon analoogia 
põhimõttel kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks. 
Asjaomane liikmesriik ei jõusta kõnealust 
kavandatud täiendavat maaelu arengu 
rahastamist enne, kui see on heaks 
kiidetud.

Liikmesriigid peavad teatama 
liikmesriikide tehtud maksetest, mis on 
seotud aluslepingu artikli 42 
reguleerimisalast välja jäävate 
toimingutega, mis on ette nähtud liidu 
toetust saavate maaelu arengu meetmeteks, 
ning mille komisjon vastavalt käesolevale 
määrusele kiidab heaks osana artiklis 7 
osutatud programmitööst. Nende maksete 
hindamisel kohaldab komisjon analoogia 
põhimõttel kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks. 
Asjaomane liikmesriik ei jõusta kõnealust 
kavandatud täiendavat maaelu arengu 
rahastamist enne, kui see on heaks 
kiidetud.

Or. es

Muudatusettepanek 2054
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad teatama 
liikmesriikide tehtud maksetest, mis on 
seotud aluslepingu artikli 42 
reguleerimisalasse jäävate toimingutega, 
mis on ette nähtud liidu toetust saavate 
maaelu arengu meetmete täiendavaks 
rahastamiseks, ning mille komisjon 
vastavalt käesolevale määrusele kiidab 
heaks osana artiklis 7 osutatud 
programmitööst. Nende maksete 
hindamisel kohaldab komisjon analoogia 
põhimõttel kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks. 
Asjaomane liikmesriik ei jõusta kõnealust 
kavandatud täiendavat maaelu arengu 
rahastamist enne, kui see on heaks 
kiidetud.

Liikmesriigid peavad teatama 
liikmesriikide tehtud maksetest, mis on 
seotud aluslepingu artikli 42 
reguleerimisalast välja jäävate 
toimingutega, mis on ette nähtud liidu 
toetust saavate maaelu arengu meetmeteks, 
ning mille komisjon vastavalt käesolevale 
määrusele kiidab heaks osana artiklis 7 
osutatud programmitööst. Nende maksete 
hindamisel kohaldab komisjon analoogia 
põhimõttel kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks. 
Asjaomane liikmesriik ei jõusta kõnealust 
kavandatud täiendavat maaelu arengu 
rahastamist enne, kui see on heaks 
kiidetud.

Or. es

Muudatusettepanek 2055
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad teatama 
liikmesriikide tehtud maksetest, mis on 
seotud aluslepingu artikli 42 
reguleerimisalasse jäävate toimingutega, 
mis on ette nähtud liidu toetust saavate 
maaelu arengu meetmete täiendavaks 
rahastamiseks, ning mille komisjon 
vastavalt käesolevale määrusele kiidab 
heaks osana artiklis 7 osutatud 
programmitööst. Nende maksete 
hindamisel kohaldab komisjon analoogia 
põhimõttel kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks. 
Asjaomane liikmesriik ei jõusta kõnealust 
kavandatud täiendavat maaelu arengu 

Liikmesriigid peavad teatama 
liikmesriikide tehtud maksetest, mis on 
seotud aluslepingu artikli 42 
reguleerimisalast välja jäävate 
toimingutega, mis on ette nähtud liidu 
toetust saavate maaelu arengu meetmeteks, 
ning mille komisjon vastavalt käesolevale 
määrusele kiidab heaks osana artiklis 7 
osutatud programmitööst. Nende maksete 
hindamisel kohaldab komisjon analoogia 
põhimõttel kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks. 
Asjaomane liikmesriik ei jõusta kõnealust 
kavandatud täiendavat maaelu arengu 
rahastamist enne, kui see on heaks 
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rahastamist enne, kui see on heaks 
kiidetud.

kiidetud.

Or. es

Selgitus

See artikkel lihtsustab maaelu arengu nende toetuste rahastamist, mis ei ole seotud 
põllumajandusega, maaelu arengu programme käsitletakse teatamisena ELi toimimise 
lepingu tähenduses.

Muudatusettepanek 2056
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad teatama 
liikmesriikide tehtud maksetest, mis on 
seotud aluslepingu artikli 42 
reguleerimisalasse jäävate toimingutega, 
mis on ette nähtud liidu toetust saavate 
maaelu arengu meetmete täiendavaks 
rahastamiseks, ning mille komisjon 
vastavalt käesolevale määrusele kiidab 
heaks osana artiklis 7 osutatud 
programmitööst. Nende maksete 
hindamisel kohaldab komisjon analoogia 
põhimõttel kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks. 
Asjaomane liikmesriik ei jõusta kõnealust 
kavandatud täiendavat maaelu arengu 
rahastamist enne, kui see on heaks 
kiidetud.

Liikmesriigid peavad teatama 
liikmesriikide tehtud maksetest, mis on 
seotud aluslepingu artikli 42 
reguleerimisalasse jäävate toimingutega, 
mis on ette nähtud liidu toetust saavate 
maaelu arengu meetmete täiendavaks 
rahastamiseks, samuti liikmesriikide 
tehtud maksetest seoses toimingutega, mis 
ei kuulu aluslepingu artikli 42 
reguleerimisalasse; komisjon kiidab need 
maksed vastavalt käesolevale määrusele 
heaks osana artiklis 7 osutatud 
programmitööst. Nende maksete 
hindamisel kohaldab komisjon analoogia 
põhimõttel kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks. 
Asjaomane liikmesriik ei jõusta kõnealust 
kavandatud täiendavat maaelu arengu 
rahastamist enne, kui see on heaks 
kiidetud.

Or. it

Muudatusettepanek 2057
Esther de Lange
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad teatama 
liikmesriikide tehtud maksetest, mis on 
seotud aluslepingu artikli 42 
reguleerimisalasse jäävate toimingutega, 
mis on ette nähtud liidu toetust saavate 
maaelu arengu meetmete täiendavaks 
rahastamiseks, ning mille komisjon 
vastavalt käesolevale määrusele kiidab 
heaks osana artiklis 7 osutatud 
programmitööst. Nende maksete 
hindamisel kohaldab komisjon analoogia 
põhimõttel kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks. 
Asjaomane liikmesriik ei jõusta kõnealust 
kavandatud täiendavat maaelu arengu 
rahastamist enne, kui see on heaks 
kiidetud.

Liikmesriigid peavad teatama kõikidest 
liikmesriikide tehtud maksetest, mis on 
tehtud kooskõlas käesoleva määrusega 
seoses toimingutega, mis kuuluvad 
aluslepingu artikli 42 reguleerimisalasse, 
komisjon kiidab vastavalt käesolevale 
määrusele need maksed heaks osana 
artiklis 7 osutatud programmitööst. Nende 
maksete hindamisel kohaldab komisjon 
samu kriteeriume kui need, mis on 
kehtestatud aluslepingu artikli 107 
kohaldamiseks. Asjaomane liikmesriik ei 
jõusta kõnealust täiendavat maaelu arengu 
rahastamist enne, kui sellest on teatatud.

Or. en

Muudatusettepanek 2058
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõik 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maaelu arengu programmis on ette 
nähtud vahendid, mis sisaldavad riigiabi 
elemente, ei ole vaja nendest vahenditest 
eraldi teatada.

Or. en

Selgitus

Nõuame ELi õigusaktide muutmist, et vältida eraldi heakskiitmise menetlust konkreetsete 
toetusvahendite puhul, mis on kooskõlas konkurentsipoliitikaga.
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Muudatusettepanek 2059
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õigus võtta vastu käesolevas määruses 
osutatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

2. Õigus võtta vastu käesolevas määruses 
osutatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates käesoleva 
määruse jõustumisest. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimise aega võib pikendada sama 
pikaks ajaks, kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu kiidavad pikendamise heaks 
hiljemalt kolm kuud enne igakordse 
tähtaja lõppu.
Selleks teeb Euroopa Parlament otsuse 
oma liikmete häälteenamusega ja 
nõukogu kvalifitseeritud 
häälteenamusega.

Or. de

Selgitus

Euroopa Parlament peaks volituste delegeerimise komisjonile heaks kiitma ja kahtluste korral 
peaks tal olema võimalik oma seadusandlikud õigused tagasi saada.

Muudatusettepanek 2060
Luis Manuel Capoulas Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õigus võtta vastu käesolevas määruses 
osutatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

Käesolevas määruses osutatud volitused
antakse komisjonile viieks aastaks alates 
... *.
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Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
vaikimisi samaks ajavahemikuks, välja 
arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab pikendamise kohta 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
_____________

*Käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Vastab seisukohale, mille põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon võttis vastu Lissaboni 
lepinguga vastavusse viimise protsessi raames.

Muudatusettepanek 2061
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Õigus võtta vastu käesolevas määruses 
osutatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumisest.

2. Õigus võtta vastu käesolevas määruses 
osutatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates käesoleva 
määruse jõustumisest.

Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
vaikimisi samaks ajavahemikuks, välja 
arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab pikendamise kohta 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Or. de
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Muudatusettepanek 2062
Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab maaelu arengu 
komitee. Kõnealune komitee on komitee 
määruse (EL) 182/2011 tähenduses.

1. Komisjoni abistab maaelu arengu 
komitee. Kõnealune komitee on komitee 
määruse (EL) 182/2011 tähenduses.
Regioonide Komitee määratud esindaja 
osaleb selle komitee töös.

Or. en

Muudatusettepanek 2063
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 95 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et hõlbustada üleminekut 
määrusega (EÜ) nr 1698/2005 kehtestatud 
süsteemilt käesoleva määrusega 
kehtestatud süsteemile, antakse 
komisjonile artikli 90 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
käsitletakse tingimusi, mille kohaselt 
komisjoni poolt vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 1698/2005 heakskiidetud toetuse võib 
ühendada käesoleva määruse kohaselt 
antava toetusega, sealhulgas tehnilise abi ja 
järelhindamisega.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)


