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Muudatusettepanek 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud hektaripõhise toetuse 
arvutamiseks jagatakse artikli 35 
kohaldamise tulemusel saadud summa 
artikli 26 lõike 1 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite arvuga aladel, 
mille puhul on liikmesriigid otsustanud 
anda käesoleva artikli lõike 2 kohast 
toetust.

4. Lõikes 1 osutatud hektaripõhise toetuse 
arvutamiseks jagatakse artikli 35 
kohaldamise tulemusel saadud summa 
artikli 26 lõike 1 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite arvuga aladel, 
mille puhul liikmesriigid annavad
käesoleva artikli lõike 2 kohast toetust.

Or. fr

Selgitus

See meede tuleks muuta kohustuslikuks, et edendada looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega ja piiranguteta alade vahelist lähenemist ja tagada aus konkurents 
põllumajanduspiirkondade vahel ning tasakaalustatud territoriaalne areng.

Muudatusettepanek 1885
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 1 osutatud hektaripõhise toetuse 
arvutamiseks jagatakse artikli 35 
kohaldamise tulemusel saadud summa 
artikli 26 lõike 1 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite arvuga aladel, 
mille puhul on liikmesriigid otsustanud 
anda käesoleva artikli lõike 2 kohast 
toetust.

4. Lõikes 1 osutatud hektaripõhise toetuse 
arvutamiseks jagatakse artikli 35 
kohaldamise tulemusel saadud summa 
artikli 26 lõike 1 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite arvuga, mille puhul 
on liikmesriigid otsustanud anda käesoleva 
artikli lõike 2 kohast toetust.

Or. fr
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Muudatusettepanek 1886
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad hektaripõhist toetust 
muuta objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1887
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel võivad 
liikmesriigid määrata toetuse maksmisel 
arvesse võetava maksimaalse hektarite 
arvu põllumajandusliku majapidamise 
kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 1888
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kohaldada
käesolevas peatükis osutatud toetust 
piirkondlikul tasandil käesolevas lõikes 

Liikmesriigid kohaldavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil.
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sätestatud tingimustel.

Or. de

Muudatusettepanek 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kohaldada
käesolevas peatükis osutatud toetust 
piirkondlikul tasandil käesolevas lõikes 
sätestatud tingimustel.

Liikmesriigid kohaldavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust piirkondlikul 
tasandil käesolevas lõikes sätestatud 
tingimustel.

Or. fr

Selgitus

See meede tuleks muuta kohustuslikuks, et edendada looduslikust eripärast tingitud
piirangutega ja piiranguteta alade vahelist lähenemist ja tagada aus konkurents 
põllumajanduspiirkondade vahel ning tasakaalustatud territoriaalne areng.

Muudatusettepanek 1890
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kohaldada käesolevas 
peatükis osutatud toetust piirkondlikul 
tasandil käesolevas lõikes sätestatud 
tingimustel.

Artikli 20 kohaldamisel võivad
liikmesriigid kohaldada käesolevas 
peatükis osutatud toetust piirkondlikul 
tasandil käesolevas lõikes sätestatud 
tingimustel.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga sätestatakse piirkondlik kohaldamine kooskõlas artikliga 20.
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Muudatusettepanek 1891
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määratlevad sel juhul 
piirkonnad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt, nagu nende looduslikust 
eripärast tingitud piirangute 
tunnusjooned ja põllumajanduslikud 
tingimused, ning esitavad tõendid selle 
kohta, et nimetatud toetus täiendab 
määruse (EL) nr [ ] [maaelu arengu 
määrus] artikli 33 kohaseid toetusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 1892
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määratlevad sel juhul 
piirkonnad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt, nagu nende looduslikust 
eripärast tingitud piirangute 
tunnusjooned ja agronoomiline seisund.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määratlevad sel juhul 
piirkonnad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt, nagu nende looduslikust eripärast 
tingitud piirangute tunnusjooned ja 
agronoomiline seisund.

Liikmesriigid määratlevad sel juhul 
piirkonnad objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt, nagu nende looduslikust eripärast 
tingitud piirangud, rahvastiku ja 
sotsiaalmajanduslikud tunnusjooned ja 
agronoomiline seisund.

Or. fr

Muudatusettepanek 1894
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jaotavad artikli 35 lõikes 1 
osutatud riikliku ülemmäära piirkondade 
vahel objektiivsete ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 1895
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirkondlikul tasandil antava toetuse 
arvutamiseks jagatakse kolmanda lõigu 
kohaselt arvutatud piirkondlik ülemmäär 
26 lõike 1 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite arvuga aladel, 

välja jäetud
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mille puhul on liikmesriigid otsustanud 
anda käesoleva artikli lõike 2 kohast 
toetust.

Or. de

Muudatusettepanek 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piirkondlikul tasandil antava toetuse 
arvutamiseks jagatakse kolmanda lõigu 
kohaselt arvutatud piirkondlik ülemmäär 
26 lõike 1 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite arvuga aladel, 
mille puhul on liikmesriigid otsustanud 
anda käesoleva artikli lõike 2 kohast 
toetust.

Piirkondlikul tasandil antava toetuse 
arvutamiseks jagatakse kolmanda lõigu 
kohaselt arvutatud piirkondlik ülemmäär 
artikli 26 lõike 1 kohaselt deklareeritud 
toetuskõlblike hektarite arvuga aladel, 
mille puhul liikmesriigid annavad 
käesoleva artikli lõike 2 kohast toetust.

Or. fr

Selgitus

See meede tuleks muuta kohustuslikuks, et edendada looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega ja piiranguteta alade vahelist lähenemist ja tagada aus konkurents 
põllumajanduspiirkondade vahel ning tasakaalustatud territoriaalne areng.

Muudatusettepanek 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 a
Kooskõla

Liikmesriigid tagavad kooskõla 
eelnimetatud meetmete ja II samba 
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meetmete vahel, eelkõige seoses 
meetmetega looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega alasid puudutava 
ebavõrdsuse vähendamiseks.

Or. pt

Muudatusettepanek 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 välja jäetud
Finantssätted

1. Artiklis 34 osutatud toetuse 
rahastamiseks võivad liikmesriigid 1. 
augustiks 2013 otsustada kasutada kuni 
5 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.
Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.
Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 
vaadata läbi oma otsuse jõustumisega 
alates 1. jaanuarist 2017.
2. Vastavalt iga liikmesriigi poolt lõike 1 
kohaselt kasutatava riikliku ülemmäära 
protsendimäärale, kehtestab komisjon iga 
aastal rakendusaktidega kõnealuse 
toetuse vastava ülemmäära. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. de

Muudatusettepanek 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 välja jäetud
Finantssätted

1. Artiklis 34 osutatud toetuse 
rahastamiseks võivad liikmesriigid 1. 
augustiks 2013 otsustada kasutada kuni 
5 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.
Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.
Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 
vaadata läbi oma otsuse jõustumisega 
alates 1. jaanuarist 2017.
2. Vastavalt iga liikmesriigi poolt lõike 1 
kohaselt kasutatava riikliku ülemmäära 
protsendimäärale, kehtestab komisjon iga 
aastal rakendusaktidega kõnealuse 
toetuse vastava ülemmäära. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Selgitus

Looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladele mõeldud toetused peaksid piirduma 
sambaga.

Muudatusettepanek 1900
Herbert Dorfmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 34 osutatud toetuse rahastamiseks 
võivad liikmesriigid 1. augustiks 2013 

Artiklis 34 osutatud toetuse rahastamiseks 
võivad liikmesriigid – või artikli 20 
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otsustada kasutada kuni 5 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

kohaldamisel piirkonnad – 1. augustiks 
2013 otsustada kasutada kuni 5 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. de

Muudatusettepanek 1901
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 34 osutatud toetuse rahastamiseks 
võivad liikmesriigid 1. augustiks 2013 
otsustada kasutada kuni 5 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Artiklis 34 osutatud toetuse rahastamiseks 
võivad liikmesriigid 1. augustiks 2013 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. fr

Selgitus

Ajavahemikul 2007–2013 moodustab vähemsoodsate piirkondade toetus kokku 12,6 miljardit 
eurot. Esitatud eelarve kahekordistamine, nii et see moodustab 10% liikmesriikide eelarvest, 
st 31,7 miljardit eurot, oleks oluline nihe vähemsoodsate tingimustega või looduslike 
piirangutega alade toetuse suurendamiseks.

Muudatusettepanek 1902
Rareş-Lucian Niculescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 34 osutatud toetuse rahastamiseks 
võivad liikmesriigid 1. augustiks 2013 
otsustada kasutada kuni 5 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Artiklis 34 osutatud toetuse rahastamiseks 
võivad liikmesriigid 1. augustiks 2013 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.
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Or. ro

Muudatusettepanek 1903
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt iga liikmesriigi poolt lõike 1 
kohaselt kasutatava riikliku ülemmäära 
protsendimäärale, kehtestab komisjon iga
aastal rakendusaktidega kõnealuse toetuse
vastava ülemmäära. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

2. Vastavalt iga liikmesriigi poolt lõike 1 
kohaselt kasutatava riikliku ülemmäära 
protsendimäärale antakse komisjonile 
volitus võtta artikli 55 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kehtestada igal
aastal kõnealuse toetuse vastav ülemmäär.

Or. de

Selgitus

Toetuse ülemmäära kehtestamine looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade jaoks ei 
ole ainult tehniline küsimus. 

Muudatusettepanek 1904
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 4. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate lisatoetus Noorte põllumajandustootjate ja uute 
osalejate lisatoetus

Or. en

Muudatusettepanek 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen
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Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 4. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate lisatoetus Noorte põllumajandustootjate ja uute 
osalejate lisatoetus

Or. en

Muudatusettepanek 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 4. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate lisatoetus Noorte põllumajandustootjate ja uute 
osalejate lisatoetus

Or. fr

Muudatusettepanek 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 4. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate lisatoetus Noorte põllumajandustootjate ja uute 
osalejate lisatoetus

Or. fr

Muudatusettepanek 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna
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Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 4. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate lisatoetus Noorte põllumajandustootjate ja 
põllumajandustootmisega tegelevate 
naiste lisatoetus

Or. it

Selgitus

Tuleks toetada ja julgustada põllumajandusega tegelevaid naisi, eriti kui neil on peale 
põllumajandustöö ka perekohustused. Rahalist toetust tuleks anda vanusele vaatamata.

Muudatusettepanek 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 4. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate lisatoetus Noorte põllumajandustootjate lisatoetus ja 
maapiirkondade naistöötajate võrdsete 
õiguste edendamine

Or. es

Muudatusettepanek 1910
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 4. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Noorte põllumajandustootjate lisatoetus Uute põllumajandustootjate lisatoetus

Or. fr



AM\909525ET.doc 15/172 PE494.491v01-00

ET

Muudatusettepanek 1911
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid või piirkonnad võivad 
anda iga-aastast toetust noortele 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames. Liikmesriik või 
piirkond võib otsustada laiendada 
toetuskava ka kõigile 
põllumajandustootjatele, kes alustasid 
oma tegevust viie aasta jooksul enne 
toetuse saamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 1912
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid võivad anda iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele. 
Nimetatud toetus on kohustuslik neile 
liikmesriikidele, kes ei võta noorte 
põllumajandustootjate toetuseks meetmeid 
määruse (EL) nr [...] [maaelu arengu 
määrus] raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid võivad anda iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.
Liikmesriik võib otsustada laiendada 
toetuskava ka kõigile 
põllumajandustootjatele, kes on alustanud 
oma tegevust viimase viie aasta jooksul. 

Or. en

Muudatusettepanek 1914
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid või piirkonnad võivad 
anda iga-aastast toetust noortele või uutele 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus anda toetust ka uutele ja mitte üksnes noortele 
põllumajandusettevõtjatele. Vanematel ettevõtjatel, kes alustavad põllumajandustootmist, on 
sageli väljaspool põllumajandussektorit märkimisväärsed kogemused ja nende huvi 
põllumajandustootmise alustamise vastu tuleks toetada samaväärselt noorte tootjatega.

Muudatusettepanek 1915
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid või piirkonnad võivad 
anda iga-aastast toetust noortele 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

Or. en

Muudatusettepanek 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid võivad anda iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

Or. de

Muudatusettepanek 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid võivad anda iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud ühtse otsemaksete kava raames.

Or. en

Selgitus

Noorte põllumajandusettevõtjate toetuskava peaks olema liikmesriikidele vabatahtlik.
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Muudatusettepanek 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid võivad anda iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

Or. en

Selgitus

Noortele põllumajandusettevõtjatele suunatud 2. samba meetmed on tõhusam viis uute 
ettevõtjate toetamiseks ja ergutamiseks, seetõttu peaks 1. samba meetmete rakendamine 
olema liikmesriikidele vabatahtlik.

Muudatusettepanek 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid võivad anda iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

Or. en

Selgitus

Noorte põllumajandusettevõtjate toetuskava peaks olema liikmesriikidele vabatahtlik.

Muudatusettepanek 1920
Robert Dušek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid võivad anda iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

Or. en

Muudatusettepanek 1921
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid võivad anda iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

Or. en

Muudatusettepanek 1922
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid võivad anda iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

Or. en
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Selgitus

Säte peaks olema liikmesriikidele vabatahtlik, andes märku sellest, et noorte 
põllumajandustootjate abistamiseks on mitmeid võimalusi.

Muudatusettepanek 1923
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid võivad anda iga-aastast 
toetust noortele põllumajandustootjatele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

Or. en

Muudatusettepanek 1924
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid, kes ei rakenda määruse 
(EL) nr [...] [maaelu arengu määrus] 
artikli 8 kohaselt noorte 
põllumajandusettevõtjate temaatilist 
allprogrammi, suurendades toetuse 
ülemmäärasid kooskõlas määruse (EL) nr 
[...] [maaelu arengu määrus] I lisaga,
annavad iga-aastast toetust noortele 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud
põhitoetuskava raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 1925
Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid, kes ei rakenda määruse 
(EL) nr [...] [maaelu arengu määrus] 
artikli 8 kohaselt noorte 
põllumajandusettevõtjate temaatilist 
allprogrammi, suurendades toetuse 
ülemmäärasid kooskõlas määruse (EL) nr 
[...] [maaelu arengu määrus] I lisaga, 
annavad iga-aastast toetust noortele 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

Or. en

Muudatusettepanek 1926
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid, kes ei rakenda määruse 
(EL) nr [...] [maaelu arengu määrus] 
artikli 8 kohaselt noorte 
põllumajandusettevõtjate temaatilist 
allprogrammi, suurendades toetuse 
ülemmäärasid kooskõlas määruse (EL) nr 
[...] [maaelu arengu määrus] I lisaga, 
annavad iga-aastast toetust noortele 
põllumajandustootjatele, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 1927
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
uutele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 1928
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele ja uutele 
osalejatele, kellel on õigus saada toetust 1. 
peatükis osutatud põhitoetuskava raames.

Or. en

Muudatusettepanek 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele ja uutele 
osalejatele, kellel on õigus saada toetust 1. 
peatükis osutatud põhitoetuskava raames.
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Or. en

Muudatusettepanek 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele ja uutele 
osalejatele, kellel on õigus saada toetust 1. 
peatükis osutatud põhitoetuskava raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele ja uutele 
osalejatele, kellel on õigus saada toetust 1. 
peatükis osutatud põhitoetuskava raames.

Or. pt

Muudatusettepanek 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
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õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames, et toetada 
põlvkondade vahetust ja ergutada inimesi 
põllumajandusega tegelema.

Or. fr

Muudatusettepanek 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames ja kes vastavad 
liikmesriigi määratud objektiivsetele 
kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames. Samuti kaalutakse 
selle kavaga seoses toetuse kehtestamist, 
millega tagada, et naiste töö 
maapiirkondades leiab vajalikku 
ühiskondlikku ja ametialast tunnustust ja 
annab neile ametliku seisundi 
põllumajandustööjõu aktiivsete 
liikmetena, edendades vajaduse korral 
põllumajandusettevõtete kaasomandit.
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Or. es

Muudatusettepanek 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele ja 
põllumajandusega tegelevatele ning 
maamajandust edendavatele naistele, 
kellel on õigus saada toetust 1. peatükis 
osutatud põhitoetuskava raames.

Or. it

Selgitus

Maapiirkondade naised ühendavad sageli töö põllumajandusettevõttes perekondlike 
kohustustega.

Muudatusettepanek 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

1. Liikmesriigid annavad iga-aastast toetust 
noortele põllumajandustootjatele, kes on 
hiljuti tootmist alustanud ja kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek esitatakse järjepidevuse tagamiseks maaelu arengu määruse raames 
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esitatud noorte põllumajandusettevõtjate toetusega.

Muudatusettepanek 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon, liikmesriigid ja piirkonnad 
korraldavad statistilised uuringud, et 
selgitada, kui palju maapiirkondade naisi 
on hõivatud käesolevas määruses 
määratletud tunnustamata 
majandustegevusega, täpsustades nende 
arvu ja seisundi põllumajandusettevõtetes 
ning esitades hinnangu nende panuse 
kohta põllumajandusettevõtete 
sissetulekusse ning vajaliku abi kohta, 
mis võimaldaks neil oma töösuhted 
normaliseerida ning tagada neile 
ametialane ja ühiskondlik tunnustus. 
Neile naistele toetuse andmisel 
keskendutakse sellele, et nad saaksid 
põllumajandusettevõtte töötaja või 
kaasomaniku seisundi.
Nimetatud statistilise uuringu tulemused 
tehakse teatavaks 31. juuliks 2016. Aasta 
pärast seda tähtaega esitab komisjon 
ettepaneku käesoleva määruse 
muutmiseks, et nimetatud muudatusi 
arvesse võtta, määrates selleks 
üleminekutähtaja ja sätestades 
finantseeskirjad nimetatud maksete 
rahastamiseks. Maapiirkondade 
naistöötajate täieliku võrdõiguslikkuse 
tagamise protsess peaks lõpule jõudma 31. 
detsembriks 2020.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekuga esitatakse normaliseerimisprotsessi metoodika ja ajakava.
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Muudatusettepanek 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel
tähendab mõiste „noor 
põllumajandustootja”:

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel
tähendavad mõisted „noor 
põllumajandustootja ja uus osaleja”:

Or. en

Muudatusettepanek 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel 
tähendab mõiste „noor 
põllumajandustootja”:

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel 
tähendab mõiste „uus osaleja”:

Or. en

Muudatusettepanek 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel
tähendab mõiste „noor 
põllumajandustootja”:

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel
tähendavad mõisted „noor 
põllumajandustootja ja uus 
põllumajandustootja”:
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Or. fr

Muudatusettepanek 1941
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel 
tähendab mõiste „noor
põllumajandustootja”:

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel 
tähendab mõiste „uus 
põllumajandustootja”:

Or. fr

Muudatusettepanek 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel 
tähendab mõiste „noor 
põllumajandustootja”:

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel 
tähendab mõiste „hiljuti tootmist 
alustanud noor põllumajandustootja”:

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek esitatakse järjepidevuse tagamiseks maaelu arengu määruse raames 
antava noorte põllumajandusettevõtjate toetusega.

Muudatusettepanek 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

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

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel
tähendab mõiste „noor 
põllumajandustootja”:

2. Käesolevas peatükis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:

Or. pt

Muudatusettepanek 1944
Csaba Sándor Tabajdi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) füüsilisi isikuid, kes asuvad esimest 
korda tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise juhina või kes on asutanud 
sellise ettevõtte viis aastat enne seda, kui 
nad esitasid esimest korda määruse (EL) 
nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 73 lõikes 1 osutatud põhitoetuskava 
kohase taotluse, ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1945
Béla Glattfelder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) füüsilisi isikuid, kes asuvad esimest 
korda tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise juhina või kes on asutanud 
sellise ettevõtte viis aastat enne seda, kui 
nad esitasid esimest korda määruse (EL) 
nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
artikli 73 lõikes 1 osutatud põhitoetuskava 
kohase taotluse, ning

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) füüsilisi isikuid, kes asuvad esimest 
korda tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise juhina või kes on asutanud 
sellise ettevõtte viis aastat enne seda, kui 
nad esitasid esimest korda määruse (EL) nr 
[…] [horisontaalne ÜPP määrus] artikli 73 
lõikes 1 osutatud põhitoetuskava kohase 
taotluse, ning

a) „uued põllumajandustootjad” –
füüsilised isikud, kes asuvad esimest korda 
tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise juhina või kes on asutanud 
sellise ettevõtte viis aastat enne seda, kui 
nad esitasid esimest korda määruse (EL) nr 
[…] [horisontaalne ÜPP määrus] artikli 73 
lõikes 1 osutatud põhitoetuskava kohase 
taotluse;

Or. pt

Muudatusettepanek 1947
James Nicholson, Diane Dodds

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) füüsilisi isikuid, kes asuvad esimest 
korda tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise juhina või kes on asutanud 
sellise ettevõtte viis aastat enne seda, kui 
nad esitasid esimest korda määruse (EL) nr 
[…] [horisontaalne ÜPP määrus] artikli 73 
lõikes 1 osutatud põhitoetuskava kohase 
taotluse, ning

a) füüsilisi isikuid, kes asutavad esimest 
korda põllumajandusliku majapidamise või 
kes on asutanud sellise ettevõtte viis aastat 
enne seda, kui nad esitasid esimest korda 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikli 73 lõikes 1 osutatud 
põhitoetuskava kohase taotluse, ning

Or. en

Selgitus

Noorte põllumajandustootjate toetus ei peaks piirduma ainult majapidamise juhiga. Juba 
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toimiva ettevõttega liituvaid noori põllumajandustöötajaid ei tohiks sellest toetusest kõrvale 
jätta, eelkõige seetõttu, et tegemist on peamise ja traditsioonilise põllumajandustegevuse 
alustamise teega. Peale selle ei ole paljudel juhtudel kerge eristada toimiva ettevõttega 
ühinemist ja majapidamise juhiks saamist.

Muudatusettepanek 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) füüsilisi isikuid, kes asuvad esimest 
korda tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise juhina või kes on asutanud 
sellise ettevõtte viis aastat enne seda, kui 
nad esitasid esimest korda määruse (EL) nr 
[…] [horisontaalne ÜPP määrus] artikli 73 
lõikes 1 osutatud põhitoetuskava kohase 
taotluse, ning

a) füüsilisi isikuid, kes asuvad esimest 
korda tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise ainsa juhina või kes on 
asutanud sellise ettevõtte viis aastat enne 
seda, kui nad esitasid esimest korda 
määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikli 73 lõikes 1 osutatud 
põhitoetuskava kohase taotluse, ning

Or. en

Selgitus

Sellega selgitatakse mõistet, mis peaks hõlmama neid, kes saavad esimest korda 
põllumajandusliku majapidamise ainsaks juhiks.

Muudatusettepanek 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kes on punktis a osutatud taotluse 
esitamise hetkel nooremad kui 40 aastat.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 1950
James Nicholson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kes on punktis a osutatud taotluse 
esitamise hetkel nooremad kui 40 aastat.

b) käesolevas peatükis tähendab „noor 
põllumajandusettevõtja” ettevõtjat, kes on 
punktis a osutatud taotluse esitamise hetkel
noorem kui 40 aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kes on punktis a osutatud taotluse 
esitamise hetkel nooremad kui 40 aastat.

b) kes on punktis a osutatud taotluse 
esitamise hetkel 40-aastased või 
nooremad.

Or. en

Selgitus

Toetuskõlblike isikute vanus tuleks samuti kehtivate kavadega vastavusse viia ja peaks 
hõlmama ka 40-aastaseid isikuid.

Muudatusettepanek 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kes on punktis a osutatud taotluse b) ainult noorte põllumajandusettevõtjate 
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esitamise hetkel nooremad kui 40 aastat. puhul isikuid, kes on punktis a osutatud 
taotluse esitamise hetkel nooremad kui 40 
aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kes on punktis a osutatud taotluse 
esitamise hetkel nooremad kui 40 aastat.

b) kes ei ole punktis a osutatud
põhitoetuskava taotluse esitamise aastal 
vanemad kui 40 aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kes on punktis a osutatud taotluse 
esitamise hetkel nooremad kui 40 aastat.

b) kes on punktis a osutatud
põllumajandusliku majapidamise 
esmakordse asutamise hetkel nooremad 
kui 40 aastat. Liikmesriigid võivad 
kehtestada täiendavaid objektiivseid ja 
mittediskrimineerivaid kriteeriume.

Or. fr

Muudatusettepanek 1955
Béla Glattfelder

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

b) kes on punktis a osutatud taotluse 
esitamise hetkel nooremad kui 40 aastat.

b) kes on nooremad kui 40 aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kes on punktis a osutatud taotluse 
esitamise hetkel nooremad kui 40 aastat.

b) „noored põllumajandusettevõtjad” -
ettevõtjad, kes on nooremad kui 40 aastat.

Or. pt

Muudatusettepanek 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) juriidilised isikud, kelle liikmetest üks 
või mitmed vastavad punktis a osutatud 
kriteeriumidele.

Or. fr

Muudatusettepanek 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

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

b a) et kuuluda esimese samba noorte 
põllumajandusettevõtjate hulka, peavad 
noored põllumajandusettevõtjad vastama 
liikmesriikide määratud objektiivsetele ja 
mittediskrimineerivatele kriteeriumidele 
kooskõlas määruse (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus] artikli 2 lõike 1 punktiga 
u.

Or. en

Muudatusettepanek 1959
Mariya Gabriel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kes vastavad liikmesriikide poolt teise 
samba raames kehtestatud noore 
põllumajandusettevõtja kriteeriumidele;

Or. en

Muudatusettepanek 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad kindlaks 
määrata teatavad objektiivsed ja 
mittediskrimineerivad lisakriteeriumid, 
millele noored põllumajandusettevõtjad 
ja/või uued osalejad peavad vastama 
eelkõige vajalike oskuste, kogemuste 
ja/või koolitusnõuete valdkonnas.
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Or. en

Muudatusettepanek 1961
Izaskun Bilbao Barandica

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva määruse kohaldamisel 
tähendab mõiste „tunnustamata 
majandustegevusega hõlmatud naised 
maapiirkondades” põllumajandusettevõtte 
omanike ja/või talus elavate isikute 
abikaasasid või partnereid, kes teevad 
rohkem kui pool tööpäeva selles 
põllumajandusettevõttes tööd, kuid ei ole 
ametlikult kaasomanikud või neil ei ole 
põllumajandusettevõttega lepingulisi 
suhteid ja/või kes ei ole töötuna 
registreeritud ja seega ei kuulu 
tööhõivestatistika raamesse;

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekuga täidetakse nõue kavandada mõiste „tunnustamata 
majandustegevusega hõlmatud naised maapiirkondades” definitsioon.

Muudatusettepanek 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei 
anta põllumajandustootjatele, kelle puhul 
on alates komisjoni määruse eelnõu 
avaldamise kuupäevast tehtud kindlaks, et 
nad tekitasid lõikes 1 sätestatud toetuse 
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saamiseks vajalikud tingimused 
kunstlikult.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad tagama, et seda toetust makstakse ainult tõelistele noortele 
põllumajandusettevõtjatele, mitte isikutele, kes on toetuskõlblikkuse kriteeriumid kunstlikult 
tekitanud.

Muudatusettepanek 1963
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks finantsdistsipliini, 
toetuse järkjärgulise vähendamise ja 
piiramise, artikli 7 kohaste lineaarsete 
vähendamiste ning määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artikliga 65 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamist, antakse 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
lisatoetust igal aastal pärast 
põllumajandustootjale antud toetusõiguste 
aktiveerimist.

3. Ilma et see piiraks finantsdistsipliini, 
toetuse järkjärgulise vähendamise ja 
piiramise, artikli 7 kohaste lineaarsete 
vähendamiste ning määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artikliga 65 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamist, antakse 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
lisatoetust igal aastal, kusjuures 50% kogu 
summast makstakse esimesel aastal ja 
ülejäänud 50% järgmistel aastatel pärast 
põllumajandustootjale antud toetusõiguste 
aktiveerimist.

Or. en

Selgitus

Noored põllumajandustootjad ja uued osalejad vajavad eriti alustamistoetust, nt laenude 
saamiseks. Seetõttu tuleks toetus jaotada nii, et nad saaksid suurema osa sellest alguses.

Muudatusettepanek 1964
Hynek Fajmon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks finantsdistsipliini, 
toetuse järkjärgulise vähendamise ja 
piiramise, artikli 7 kohaste lineaarsete 
vähendamiste ning määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artikliga 65 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamist, antakse 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
lisatoetust igal aastal pärast 
põllumajandustootjale antud toetusõiguste 
aktiveerimist.

3. Ilma et see piiraks finantsdistsipliini, 
artikli 7 kohaste lineaarsete vähendamiste 
ning määruse (EL) nr […] [horisontaalne 
ÜPP määrus] artikliga 65 ettenähtud mis 
tahes vähendamiste ja väljaarvamiste 
kohaldamist, antakse käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud lisatoetust igal aastal 
pärast põllumajandustootjale antud 
toetusõiguste aktiveerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 1965
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
ülempiiri, mis võib olla kuni 50 hektarit

Or. en

Muudatusettepanek 1966
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid arvutavad lõikes 1 
osutatud toetuse summa igal aastal, 
korrutades näitaja, mis vastab 25 %-le 
põllumajandustootjale antud 

välja jäetud
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toetusõiguste keskmisest väärtusest, artikli 
26 lõike 1 kohaselt aktiveeritud 
toetusõiguste arvuga.
Esimese lõigu kohaldamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse järgmisi aktiveeritud 
toetusõiguste arvu ülempiire:
(a) kuni 25 toetusõigust liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus, nagu on sätestatud VI 
lisas, on kuni 25 hektarit;
(b) mitte vähem kui 25 toetusõigust, aga 
mitte rohkem kui kõnealune keskmine 
suurus liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus VI lisa kohaselt on 
suurem 25 hektarit.

Or. en

Muudatusettepanek 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid arvutavad lõikes 1 osutatud 
toetuse summa igal aastal, korrutades 
näitaja, mis vastab 25 %-le 
põllumajandustootjale antud 
toetusõiguste keskmisest väärtusest, artikli 
26 lõike 1 kohaselt aktiveeritud 
toetusõiguste arvuga.

Lõikes 1 osutatud toetuse summa on täpne 
summa, mis on vajalik, et toetus vastaks 
liikmesriigi või piirkonna põhitoetuskava 
keskmisele toetusele hektari kohta pluss
25%. Kui põhitoetus hektari kohta on 
juba suurem kui keskmine pluss 25%, siis 
lisatoetust ei maksta.
Liikmesriigid määravad kindlaks 
ülempiiri, mis võib olla kuni 50 hektarit:

Or. en

Selgitus

The proposal in the Commission draft to add 25% to all qualifying young farmer payments 
makes sense only in the event that a uniform flat rate is achieved at a national level. In 
practice this means that some young farmers inherit significantly higher than average 
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payments and there is no particular justification in cutting payments to other farmers in order 
to increase the payments in these cases. Instead, the best use of scarce resources is to target 
additional payments to ensure that young farmers with low payments get an immediate and 
substantial boost in their payments. This is a more equitable approach as it gives equal 
payments to all young farmers below the targeted rate.

Muudatusettepanek 1968
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid arvutavad lõikes 1 osutatud 
toetuse summa igal aastal, korrutades 
näitaja, mis vastab 25 %-le 
põllumajandustootjale antud 
toetusõiguste keskmisest väärtusest, artikli 
26 lõike 1 kohaselt aktiveeritud 
toetusõiguste arvuga.

Lõikes 1 osutatud toetuse summa on täpne 
summa, mis on vajalik, et toetus vastaks 
liikmesriigi või piirkonna põhitoetuskava 
keskmisele toetusele hektari kohta pluss 
25%. Kui põhitoetus hektari kohta on 
juba suurem kui keskmine pluss 25%, siis 
lisatoetust ei maksta.
Liikmesriigid määravad kindlaks 
ülempiiri, mis võib olla kuni 50 hektarit:

Or. en

Muudatusettepanek 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid arvutavad lõikes 1 osutatud 
toetuse summa igal aastal, korrutades 
näitaja, mis vastab 25 %-le
põllumajandustootjale antud toetusõiguste 
keskmisest väärtusest, artikli 26 lõike 1 
kohaselt aktiveeritud toetusõiguste 
arvuga.

Liikmesriigid arvutavad lõikes 1 osutatud 
toetuse summa igal aastal, korrutades 
näitaja, mis vastab 25 %-le toetusõiguste 
keskmisest väärtusest selles liikmesriigis 
või piirkonnas, toetusõiguste arvuga, 
mille põllumajandustootja on artikli 26 
lõike 1 kohaselt aktiveerinud.

Or. en
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Selgitus

Toetuse arvutamismeetodi lihtsustamine.

Muudatusettepanek 1970
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid arvutavad lõikes 1 osutatud 
toetuse summa igal aastal, korrutades 
näitaja, mis vastab 25 %-le
põllumajandustootjale antud toetusõiguste 
keskmisest väärtusest, artikli 26 lõike 1 
kohaselt aktiveeritud toetusõiguste 
arvuga.

Liikmesriigid arvutavad lõikes 1 osutatud 
toetuse summa igal aastal, korrutades 
näitaja, mis vastab 25 %-le toetusõiguste 
keskmisest väärtusest selles liikmesriigis 
või piirkonnas, toetusõiguste arvuga, 
mille põllumajandustootja on artikli 26 
lõike 1 kohaselt aktiveerinud.

Or. en

Selgitus

Et see toetuskava oleks tulemuslik, tuleks arvutamisel lähtuda riiklikust või piirkondlikust 
keskmisest. Individuaalne summa põhjustaks tarbetut halduskoormust ja suurendaks 
ettevõtjate vahelisi erinevusi.

Muudatusettepanek 1971
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid arvutavad lõikes 1 osutatud 
toetuse summa igal aastal, korrutades 
näitaja, mis vastab 25 %-le
põllumajandustootjale antud toetusõiguste 
keskmisest väärtusest, artikli 26 lõike 1 
kohaselt aktiveeritud toetusõiguste 
arvuga.

Liikmesriigid arvutavad lõikes 1 osutatud 
toetuse summa igal aastal, korrutades 
näitaja, mis vastab 25 %-le toetusõiguste
riiklikust keskmisest väärtusest,
toetusõiguste arvuga, mille 
põllumajandusettevõtja on artikli 26 lõike 
1 kohaselt aktiveerinud.
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Or. de

Muudatusettepanek 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid arvutavad lõikes 1 osutatud 
toetuse summa igal aastal, korrutades 
näitaja, mis vastab 25 %-le 
põllumajandustootjale antud toetusõiguste 
keskmisest väärtusest, artikli 26 lõike 1 
kohaselt aktiveeritud toetusõiguste arvuga.

Liikmesriigid arvutavad lõikes 1 osutatud 
toetuse summa igal aastal järgmiselt:

– kas korrutades näitaja, mis vastab 25 %-
le põllumajandustootjale antud 
toetusõiguste keskmisest väärtusest, artikli 
26 lõike 1 kohaselt aktiveeritud 
toetusõiguste arvuga

– või kehtestades ühe kindlamääralise 
summa riiklikus või piirkondlikus kavas 
määratud toetuskõlbliku ala kohta
– või veelgi lihtsamalt, riiklikus või 
piirkondlikus kavas 
põllumajandusettevõtte kohta määratud 
ühe kindlamääralise summa alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 1973
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse järgmisi aktiveeritud 
toetusõiguste arvu ülempiire:

välja jäetud
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(a) kuni 25 toetusõigust liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus, nagu on sätestatud VI 
lisas, on kuni 25 hektarit;
(b) mitte vähem kui 25 toetusõigust, aga 
mitte rohkem kui kõnealune keskmine 
suurus liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus VI lisa kohaselt on 
suurem 25 hektarit.

Or. en

Muudatusettepanek 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse järgmisi aktiveeritud 
toetusõiguste arvu ülempiire:

välja jäetud

a) kuni 25 toetusõigust liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus, nagu on sätestatud VI 
lisas, on kuni 25 hektarit;
b) mitte vähem kui 25 toetusõigust, aga 
mitte rohkem kui kõnealune keskmine 
suurus liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus VI lisa kohaselt on 
suurem 25 hektarit.

Or. es

Selgitus

Hektarite arvule, mille eest noored põllumajandusettevõtjad võivad saada lisatoetust, ei 
tohiks seada mingeid piire. See tagab, et abisumma jääb atraktiivseks.
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Muudatusettepanek 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel võtavad
liikmesriigid arvesse järgmisi aktiveeritud 
toetusõiguste arvu ülempiire:

Esimese lõigu kohaldamisel võivad
liikmesriigid otsustada piirata arvesse
võetavate aktiveeritud toetusõiguste arvu:

Or. en

Selgitus

Toetuse arvutamismeetodi lihtsustamine.

Muudatusettepanek 1976
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel võtavad
liikmesriigid arvesse järgmisi aktiveeritud 
toetusõiguste arvu ülempiire:

Esimese lõigu kohaldamisel võivad
liikmesriigid otsustada piirata arvesse
võetavate aktiveeritud toetusõiguste arvu:

Or. en

Selgitus

Lihtsustamise huvides ja sellepärast, et noorte põllumajandusettevõtjate ettevõtted on sageli 
suuremad, peaks kogu pindala olema toetuskõlblik. Kuid vabatahtlik ülemmäär võiks siiski 
otstarbekaks osutuda. Noorte põllumajandusettevõtjate toetuskava täiendavad kriteeriumid 
peaksid olema vabatahtlikud, et mitte põhjustada tarbetut halduskoormust.

Muudatusettepanek 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse järgmisi aktiveeritud 
toetusõiguste arvu ülempiire:

Esimese lõigu kohaldamisel määravad 
liikmesriigid piirmäära, mis võib olla 
minimaalselt 50 hektarit, võimaldades 
liikmesriikidele paindlikkust selle 
suurendamiseks, kuni see moodustab 
vähemalt 2% riiklikest assigneeringutest.

Or. en

Muudatusettepanek 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel võtavad
liikmesriigid arvesse järgmisi aktiveeritud 
toetusõiguste arvu ülempiire:

Esimese lõigu kohaldamisel määravad
liikmesriigid kindlaks ülempiiri, mis võib 
olla kuni 100 hektarit:

Or. en

Muudatusettepanek 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel võtavad
liikmesriigid arvesse järgmisi aktiveeritud 
toetusõiguste arvu ülempiire:

Esimese lõigu kohaldamisel määravad
liikmesriigid lisasse kandmise ülempiiriks 
100 hektarit.

Or. ro
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Muudatusettepanek 1980
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse järgmisi aktiveeritud 
toetusõiguste arvu ülempiire:

Esimese lõigu kohaldamisel määravad
liikmesriigid kindlaks ülempiiri, mis ei 
ületa 100 hektarit.

Or. fr

Muudatusettepanek 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel võtavad
liikmesriigid arvesse järgmisi aktiveeritud 
toetusõiguste arvu ülempiire:

Esimese lõigu kohaldamisel määravad
liikmesriigid ülempiiriks 100 hektarit. 

Or. ro

Muudatusettepanek 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse järgmisi aktiveeritud 
toetusõiguste arvu ülempiire:

Eelmise lõigu esimeses ja teises taandes 
toodud võimaluste kohaldamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse järgmisi aktiveeritud 
toetusõiguste arvu ülempiire:

Or. fr



AM\909525ET.doc 47/172 PE494.491v01-00

ET

Muudatusettepanek 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kuni 25 toetusõigust liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus, nagu on sätestatud VI 
lisas, on kuni 25 hektarit;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kuni 25 toetusõigust liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus, nagu on sätestatud VI 
lisas, on kuni 25 hektarit;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kuni 25 toetusõigust liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus, nagu on sätestatud VI 
lisas, on kuni 25 hektarit;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kuni 25 toetusõigust liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus, nagu on sätestatud VI 
lisas, on kuni 25 hektarit;

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mitte vähem kui 25 toetusõigust, aga 
mitte rohkem kui kõnealune keskmine 
suurus liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus VI lisa kohaselt on 
suurem 25 hektarit.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mitte vähem kui 25 toetusõigust, aga 
mitte rohkem kui kõnealune keskmine 
suurus liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus VI lisa kohaselt on 
suurem 25 hektarit.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mitte vähem kui 25 toetusõigust, aga 
mitte rohkem kui kõnealune keskmine 
suurus liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus VI lisa kohaselt on 
suurem 25 hektarit.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mitte vähem kui 25 toetusõigust, aga 
mitte rohkem kui kõnealune keskmine 
suurus liikmesriigis, kus 
põllumajandusliku majapidamise 
keskmine suurus VI lisa kohaselt on 
suurem 25 hektarit.

välja jäetud
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Or. ro

Muudatusettepanek 1991
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
puhul ei ületa toetuskõlblik ala 100 
hektarit põllumajandusliku majapidamise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
määratleda tingimused, mille kohaselt 
võib juriidilist isikut käsitada 
toetuskõlblikuna lõikes 1 osutatud toetuse 
saamiseks, eelkõige seoses lõike 2 punktis 
b sätestatud vanusepiirangu 
kohaldamisega ühe või enama füüsilise 
isiku suhtes, kes osalevad juriidilises 
isikus.

6. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte
toetuse arvutamise korra kohta, kui see 
antakse juriidilisele isikule, keda loetakse
lõike 2a tähenduses nooreks 
põllumajandusettevõtjaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 1993
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 36 osutatud toetuse rahastamiseks 
kasutavad liikmesriigid II lisas sätestatud 
iga-aastase riikliku ülemmäära 
protsendimäära, mis ei ole suurem kui 2 %. 
Nad teavitavad komisjoni 1. augustiks 
2013 toetuse rahastamiseks vajalikust 
hinnangulisest protsendimäärast.

Artiklis 36 osutatud toetuse rahastamiseks 
kasutavad liikmesriigid II lisas sätestatud 
iga-aastase riikliku ülemmäära 
protsendimäära, mis on suurem kui 4 %. 
Nad teavitavad komisjoni 1. augustiks 
2013 toetuse rahastamiseks vajalikust 
hinnangulisest protsendimäärast.

Or. it

Selgitus

Protsendimäära tuleb suurendada, et mitte diskrimineerida noori ja naisi, kes soovivad 
põllumajandustootmist alustada.

Muudatusettepanek 1994
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 36 osutatud toetuse rahastamiseks 
kasutavad liikmesriigid II lisas sätestatud 
iga-aastase riikliku ülemmäära 
protsendimäära, mis ei ole suurem kui 2 %. 
Nad teavitavad komisjoni 1. augustiks 
2013 toetuse rahastamiseks vajalikust 
hinnangulisest protsendimäärast.

Artiklis 36 osutatud toetuse rahastamiseks 
kasutavad liikmesriigid II lisas sätestatud 
iga-aastase riikliku ülemmäära 
protsendimäära, mis ei ole suurem kui 4 %. 
Nad teavitavad komisjoni 1. augustiks 
2013 toetuse rahastamiseks vajalikust 
hinnangulisest protsendimäärast.

Or. ro

Muudatusettepanek 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

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

Artiklis 36 osutatud toetuse rahastamiseks 
kasutavad liikmesriigid II lisas sätestatud 
iga-aastase riikliku ülemmäära 
protsendimäära, mis ei ole suurem kui 2 %. 
Nad teavitavad komisjoni 1. augustiks 
2013 toetuse rahastamiseks vajalikust 
hinnangulisest protsendimäärast.

Artiklis 36 osutatud toetuse rahastamiseks 
kasutavad liikmesriigid II lisas sätestatud 
iga-aastase riikliku ülemmäära 
protsendimäära, mis ei ole väiksem kui 1% 
ega suurem kui 2 %. Nad teavitavad 
komisjoni 1. augustiks 2013 toetuse 
rahastamiseks vajalikust hinnangulisest 
protsendimäärast.

Or. en

Muudatusettepanek 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklis 36 osutatud toetuse rahastamiseks 
kasutavad liikmesriigid II lisas sätestatud 
iga-aastase riikliku ülemmäära 
protsendimäära, mis ei ole suurem kui 2 %. 
Nad teavitavad komisjoni 1. augustiks 
2013 toetuse rahastamiseks vajalikust 
hinnangulisest protsendimäärast.

Artiklis 36 osutatud toetuse rahastamiseks 
võivad liikmesriigid kasutada II lisas 
sätestatud osa iga-aastasest riikliku 
ülemmäärast, mis ei ole suurem kui 2 %. 
Nad teavitavad komisjoni 1. augustiks 
2013 toetuse rahastamiseks vajalikust 
hinnangulisest protsendimäärast.

Or. de

Muudatusettepanek 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 
vaadata läbi oma hinnangulise 
protsendimäära jõustumisega alates 1. 
jaanuarist 2017. Nad teavitavad komisjoni 

Liikmesriigid võivad alates 2014. aastast 
iga aasta 15. oktoobriks vähendada oma 
hinnangulist protsendimäära antud aasta 
kohta esitatud taotluste alusel. Nad 
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1. augustiks 2016 läbivaadatud 
protsendimäärast.

teavitavad komisjoni läbivaadatud 
protsendimäärast iga aasta 15. oktoobriks.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et noorte põllumajandusettevõtjate toetuskava iga-
aastast rahastamist kasutatakse tulemuslikumalt, kasutades ära maksimaalse ettenähtud 
summa ja vältides seega alakasutamist.

Muudatusettepanek 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016
vaadata läbi oma hinnangulise 
protsendimäära jõustumisega alates 1. 
jaanuarist 2017. Nad teavitavad komisjoni 
1. augustiks 2016 läbivaadatud 
protsendimäärast.

Liikmesriigid võivad alates 2014. aastast 
iga aasta 15. oktoobriks vähendada oma 
hinnangulist protsendimäära antud aasta 
kohta esitatud taotluste alusel. Nad 
teavitavad komisjoni läbivaadatud 
protsendimäärast iga aasta 15. oktoobriks.

Or. es

Selgitus

Kui esitatakse vähem avaldusi kui toetuskava rahastamise kooskõlastamisel eeldati, jääb osa 
rahast kasutamata.

Muudatusettepanek 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016
vaadata läbi oma hinnangulise 
protsendimäära jõustumisega alates 1.

Liikmesriigid võivad iga aasta 1. augustiks 
vaadata läbi oma hinnangulise 
protsendimäära jõustumisega alates
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jaanuarist 2017. Nad teavitavad komisjoni 
1. augustiks 2016 läbivaadatud 
protsendimäärast.

järgmisest aastast. Nad teavitavad 
komisjoni läbivaadatud protsendimäärast 
selle jõustumisele eelneva aasta 1. 
augustiks.

Or. en

Muudatusettepanek 2000
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõikes 1 sätestatud 
2 % maksimummäära kohaldamist ja kui 
liikmesriigis asjaomasel aastal antava 
toetuse kogusumma ületab lõike 4 kohaselt 
sätestatud ülemmäära ning kui kõnealune 
ülemmäär on alla 2 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, 
vähendavad liikmesriigid lineaarselt kõiki 
artikli 25 kohaselt kõigile 
põllumajandustootjatele antavaid toetusi.

2. Ilma et see piiraks lõikes 1 sätestatud 
4 % määra kohaldamist ja kui liikmesriigis 
asjaomasel aastal antava toetuse 
kogusumma ületab lõike 4 kohaselt 
sätestatud ülemmäära ning kui kõnealune 
ülemmäär on alla 4 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, 
vähendavad liikmesriigid lineaarselt kõiki 
artikli 25 kohaselt kõigile 
põllumajandustootjatele antavaid toetusi.

Or. it

Muudatusettepanek 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõikes 1 sätestatud 
2 % maksimummäära kohaldamist ja kui 
liikmesriigis asjaomasel aastal antava 
toetuse kogusumma ületab lõike 4 kohaselt 
sätestatud ülemmäära ning kui kõnealune 
ülemmäär on alla 2 % II lisas sätestatud 

2. Kui liikmesriigis asjaomasel aastal 
antava toetuse kogusumma ületab lõike 4 
kohaselt sätestatud ülemmäära ning kui 
kõnealune ülemmäär on alla 2 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, vähendavad liikmesriigid 
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iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, 
vähendavad liikmesriigid lineaarselt kõiki 
artikli 25 kohaselt kõigile 
põllumajandustootjatele antavaid toetusi.

lineaarselt kõiki artikli 25 kohaselt kõigile 
põllumajandustootjatele antavaid toetusi 
kuni lõikes 1 määratud 2% ülemmäärani.

Or. es

Muudatusettepanek 2002
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
igal aastal artiklis 36 osutatud toetuse
vastava ülemmäära vastavalt lõikele 1 
liikmesriikide teavitatud hinnangulise 
protsendimäära alusel. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

4. Vastavalt iga liikmesriigi poolt lõike 1 
kohaselt kasutatava riikliku ülemmäära 
protsendimäärale antakse komisjonile 
volitus võtta artikli 55 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kehtestada igal 
aastal kõnealuse toetuse vastav ülemmäär.

Or. de

Selgitus

Noorte põllumajandusettevõtjate toetuse ülemmäära kehtestamine ei ole ainult tehniline 
küsimus. 

Muudatusettepanek 2003
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 a
Üldised riskijuhtimissätted

1. Liikmesriik võib katta:
a) põllumajandustootjale või 
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põllumajandustootjate rühmale otse 
makstava rahalise toetuse saagi, loomade 
ja taimede kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju 
hüvitamiseks;
b) rahalise toetuse ühisfondidele, et 
maksta rahalist hüvitist looma- või 
taimehaigustest, keskkonnajuhtumist või 
ebasoodsatest ilmastikutingimustest, 
kaasa arvatud põuast tuleneva 
majandusliku kahju eest;
c) sissetuleku stabiliseerimise vahendi, 
mida antakse ühisfondidele või 
kindlustusele rahalise toetusena, et tagada 
hüvitamine põllumajandustootjatele, kelle 
sissetulek on järsult vähenenud.
2. Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel 
tähendab „ühisfond” liikmesriigi õiguse 
kohaselt akrediteeritud süsteemi, mille 
kaudu sellega ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada ja kust neile makstakse 
hüvitist majandusliku kahju korral, mis 
on seotud taime- või loomahaiguse 
puhangu, keskkonnajuhtumi või 
ebasoodsate ilmastikutingimustega, või 
sissetuleku järsu vähenemise korral.
3. Liikmesriigid tagavad, et välditakse 
ülemäärast hüvitamist, mis võib tuleneda 
käesoleva abi ning muude riiklike või 
liidu toetusvahendite või 
erakindlustusskeemide vahendite 
ühendamisest. Põllumajandustootjate 
sissetuleku taseme hindamisel võetakse 
arvesse ka Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi 
„EGF”) kaudu saadud otsest 
sissetulekutoetust.
4. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
55 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse artikli 37c 
lõike 3 punktis b ja artikli 37d lõikes 4
osutatud ühisfondidele antavate 
kommertslaenude minimaalset ja 
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maksimaalset kestust.
5. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule vahekokkuvõtte 
riskijuhtimise meetme rakendamise kohta 
ning esitab vajaduse korral asjakohased 
seadusandlikud ettepanekud olukorra 
parandamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 2004
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 b
Saagi, loomade ja taimede kindlustamine
Artikkel 37 b
1. Artikli 37a lõike 1 punkti a kohast 
toetust antakse üksnes selliste 
kindlustuslepingute puhul, millega on 
hõlmatud kahju hüvitamine, mille on 
põhjustanud ebasoodsad 
ilmastikutingimused või looma- või 
taimehaigus või kahjurite levik, või 
direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meetme puhul sellise taimehaiguse 
või kahjuripuhangu likvideerimiseks või 
selle leviku piiramiseks, mis toob kaasa 
aastatoodangu vähenemise üle 30% 
võrrelduna asjaomase 
põllumajandustootja keskmise 
aastatoodanguga. Nimetatud keskmine 
aastatoodang arvutatakse, võttes aluseks 
kolme eelneva aasta näitajad või viie 
eelneva aasta näitajad, arvates välja kõige 
kõrgema ja kõige madalama näitaja, või 
nõuetekohaselt põhjendatud erandlikel 
asjaoludel võttes aluseks konkreetse aasta 
näitajad eelneva viie aasta hulgast.
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Põhjustatud kahju ulatuse arvutust võib 
kohandada vastavalt iga tooteliigi 
eriomadustele, kasutades:
a) bioloogilisi indekseid (biomassi 
koguseline kadu) või samaväärseid saagi 
kao indekseid, mis on kehtestatud 
põllumajandusettevõtte, kohalikul, 
piirkondlikul või riigi tasandil, või
b) ilmastiku indekseid (sademete kogus, 
temperatuur jne), mis on kehtestatud 
kohalikul, piirkondlikul või riigi tasandil.
2. Ebasoodsate ilmastikutingimuste või 
looma- või taimehaiguse või kahjurite 
leviku esinemist peab kinnitama 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus. 
Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
eelnevalt kehtestada kriteeriumid, mille 
alusel loetakse selline ametlik 
kinnitamine toimunuks.
3. Kindlustusmaksetega ei hüvitata 
rohkem kui artikli 37a lõike 1 punktis a 
osutatud kahjude korvamisega seotud 
kogukulud ning nendega ei seata 
nõudmisi ega tingimusi tulevase tootmise 
liigi ega mahu suhtes. Liikmesriigid 
võivad asjakohaseid ülemmäärasid 
kohaldades piirata kindlustusmakse 
summat, mille ulatuses võib toetust anda.

Or. it

Muudatusettepanek 2005
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 c
Taime- ja loomahaiguste, 

keskkonnajuhtumite ning ebasoodsate 
ilmastikutingimustega seotud ühisfondid
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Toetuse saamiseks peab asjaomane 
ühisfond:
a) olema pädevate ametiasutuste poolt 
akrediteeritud vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele;
b) tagama fondi sisse- ja väljamaksete 
läbipaistvuse;
c) kasutama selgeid eeskirju mis tahes 
tekkinud võla eest vastutuse määramise 
suhtes.
2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige 
põllumajandustootjatele kriisi korral 
hüvitiste maksmise ja kõnealuste 
eeskirjade järgimise järelevalve kohta. 
Liikmesriigid võivad otsustada täiendada 
ühisfonde kindlustussüsteemidega.
3. Artikli 37a lõike 1 punktis b osutatud 
rahalised toetused võivad olla seotud 
üksnes järgmisega:
a) ühisfondi moodustamisega seotud 
halduskulude katmine, mis on jaotatud 
maksimaalselt kolme aasta peale ning 
vähenevad järk-järgult;
b) põllumajandustootjate poolt ühisfondi 
loomiseks makstavate summade katmine. 
Lisaks sellele võivad rahalised toetused 
olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mille ühisfond on 
võtnud põllumajandustootjatele 
kriisiolukorra puhul rahalise hüvitise 
maksmiseks.
Algne põhivara ei tohi tulla riiklikest 
vahenditest.
4. Loomahaigustega seoses antakse artikli 
37a lõike 1 punkti b kohast rahalist 
toetust ainult maailma loomatervishoiu 
organisatsooni kehtestatud loetelus ja/või 
nõukogu otsuse 90/424/EMÜ lisas 
märgitud haiguste ning mesilaste haiguste 
puhul.
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5. Liikmesriigid võivad toetuse saamise 
tingimustele vastavaid kulusid piirata, 
kohaldades:
a) ülemmäära ühisfondi kohta;
b) asjakohaseid ülemmäärasid ühiku 
kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 2006
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 d
Sissetuleku stabiliseerimise vahend

1. Artikli 37a lõike 1 punkti c kohast 
toetust võib anda üksnes sissetuleku 
sellise languse puhul, mis ületab 30 % 
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37a lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, 
mille põllumajandustootja saab turult, 
sealhulgas mis tahes vormis riiklik toetus, 
millest on maha arvatud tootmiskulud. 
Ühisfondi või kindlustuse toetus 
põllumajandustootjatele võib hüvitada 
kuni 70% saamata jäänud tulust. Toetuse 
saamiseks peab asjaomane ühisfond:
a) olema pädeva ametiasutuse poolt 
akrediteeritud vastavalt riiklikele 
õigusaktidele;
b) tagama fondi sisse- ja väljamaksete 
läbipaistvuse;
c) kasutama selgeid eeskirju mis tahes 
tekkinud võla eest vastutuse määramise 
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suhtes.
2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige 
põllumajandustootjatele kriisi korral 
hüvitiste maksmise ja kõnealuste 
eeskirjade järgimise järelevalve kohta.
3. Artikli 37a lõike 1 punkti c kohane 
toetus võib olla rahaline toetus 
põllumajandusettevõtja maksetele 
ühisfondi. Liikmesriigid kehtestavad 
eeskirjad põllumajandusettevõtjate 
maksete kohta ühisfondi.

Or. it

Muudatusettepanek 2007
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 e
Finantssätted

1. Artiklis 37a osutatud toetuse 
rahastamiseks võivad liikmesriigid 
otsustada 1. augustiks 2013 kasutada kuni 
7 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.
Esimeses lõigus osutatud otsusest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses lõigus 
osutatud kuupäevaks.
Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 ja 
1. augustiks 2017 vaadata läbi oma 
otsused jõustumisega alates järgmisest 
aastast. Nad teatavad läbivaadatud 
protsendimäärast selle jõustumisele 
eelneva aasta 1. augustiks.
2. Vastavalt iga liikmesriigi poolt lõike 1 
kohaselt kasutatava riikliku ülemmäära 
protsendimäärale kehtestab komisjon igal 



PE494.491v01-00 62/172 AM\909525ET.doc

ET

aastal rakendusaktidega kõnealuse 
toetuse vastava ülemmäära. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. it

Muudatusettepanek 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad 
põllumajandustootjatele maksta 
tootmiskohustusega seotud toetust 
käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.

Liikmesriigid võivad 
põllumajandustootjatele maksta 
tootmiskohustusega seotud toetust 
käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.
Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda ainult:

Or. en

Muudatusettepanek 2010
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Ülempiiri kohaldamisel tuleb vältida olukorda, kus ühistute ja muude sarnaste üksuste suhtes 
kohaldatakse vähendamisi. Põllumajanduse konkurentsiseisundi tugevdamise seisukohalt 
põllumajandusühistute tähtsus aina kasvab.

Muudatusettepanek 2011
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda toodetele, mida on nimetatud 
aluslepingu (ELi leping ja ELi toimimise 
leping) I lisas, välja arvatud 
kalandustooted.

Or. it

Muudatusettepanek 2012
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Käesoleva artikli ja muude käesoleva määruse sätetega kehtestatakse piisavalt selged 
eeskirjad tootmiskohustusega seotud toetuse andmiseks kõlblike kultuuride kohta. Suletud 
nimekirja säilitamine on vastuolus ühise põllumajanduspoliitika reformi praeguse suunaga ja 
põllumajandusturu ühise korralduse eesmärkidega.

Muudatusettepanek 2013
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

välja jäetud

Or. pl
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Muudatusettepanek 2014
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 2015
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2016
Phil Prendergast
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2017
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2019
Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Liikmesriigid kehtestavad 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
andmiseks asjakohased kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema tootmiskohustusega seotud toetuse andmisel võimalikult suur 
vabadus.

Muudatusettepanek 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda mis tahes põllumajandussektoris 
ning lühikese raieringiga madalmetsale.

Or. es

Muudatusettepanek 2022
Katarína Neveďalová
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda taime- ja loomakasvatussektoris.

Or. sk

Muudatusettepanek 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda sektorites ja toodetele, mille iga 
liikmesriik määrab aluslepingu I lisas 
toodud nimekirja alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 2024
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda toodetele, mida on nimetatud 
aluslepingu (ELi leping ja ELi toimimise 
leping) I lisas, välja arvatud 
kalandustooted.

Or. it

Muudatusettepanek 2025
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 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda toodetele, mida on nimetatud 
aluslepingu I lisas, välja arvatud 
kalandustooted.

Or. it
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Selgitus

Kui jätta välja üksikasjalik nimekiri sektorite kohta, kus tootmiskohustusega seotud toetust 
võib anda, võimaldab see liikmesriikidele suuremat paindlikkust ja lihtsustab rakendamist. 
Eeskirjade kohaselt on toetus mõeldud majanduslikult tundlikele sektoritele, ja see 
eeltingimus määrab niisuguse toetuse ulatuse.

Muudatusettepanek 2026
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda sektorites, mille iga liikmesriik 
määrab kindlaks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu I lisas toodud nimekirja 
alusel.

Or. ro

Muudatusettepanek 2027
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib
anda järgmistes sektorites ja järgmistele
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 

Liikmesriigid võivad tootmiskohustusega 
seotud toetust anda sektorites ja toodetele, 
mis on loetletud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu I lisas toodud nimekirjas, sh:
teravili, sh. kõva nisu, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
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puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog ja 
sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Or. fr

Muudatusettepanek 2028
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda kõikidele sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavate 
põllumajanduslike tootmisviiside puhul 
või põllumajandussektorites, mida 
peetakse majanduslikel ja/või sotsiaalsetel 
ja/või keskkonnaalastel põhjustel eriti 
tähtsaks, esineb teatavaid raskusi.

.

Or. lv

Muudatusettepanek 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: riis, piim ja piimatooted, lamba-
ja kitseliha ning veise- ja vasikaliha.
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kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog 
ja sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetust peaks olema võimalik anda samadele toodetele nagu 
praegugi. Tootmiskohustusega seotud toetuse kasutamise eesmärk peaks olema ekstensiivse 
loomakasvatuse ja piimatootmise toetamine piirkondades, mida ähvardab tühjaksjäämine ja 
kus alternatiivseid tootmisvõimalusi on väga vähe, eelkõige selleks, et korvata piirkondlikule 
toetusmudelile üleminekust tingitud ümberjagamist, mis avaldab nimetatud tüüpi tootmisele 
negatiivset mõju.

Muudatusettepanek 2030
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur,
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: valgurikkad kultuurid, 
kaunviljad, lina, linaseemned, kanep, riis, 
pähklid, piim ja piimatooted, seemned, 
lamba- ja kitseliha, veise- ja vasikaliha, 
oliiviõli, siidiussid, viinamarjad, kuivsööt, 
humal, sigur ning puu- ja köögivili.

Or. en

Muudatusettepanek 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, tärklisekartul, söögikartul, 
tööstuskartul, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, sea- ja linnuliha, munad,
oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, humal, 
suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, puu- ja 
köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Or. en

Muudatusettepanek 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, liblikõielised 
söödakultuurid, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lambaliha ja -piim, kitseliha ja -
piim, veise- ja vasikaliha, oliiviõli ja 
lauaoliivid, mesindus, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili, sh lauakartul, puuvill, 
tubakas ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Or. es

Selgitus

Sektorite nimekirja tuleks laiendada ja vajaduse korral peaks liikmesriikidel olema vabadus 
lisada sellele raskustesse sattunud sektoreid või antud riigi seisukohast erilise 
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sotsiaalmajandusliku või keskkondliku tähtsusega sektoreid.

Muudatusettepanek 2033
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur,
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, puu- ja köögivili, lühikese 
raieringiga madalmets, viinamarjakasvatus 
(nii veini- kui lauaviinamarjad), mesindus 
ja kodulinnukasvatus, küüliku- ja 
seakasvatus.

Or. es

Muudatusettepanek 2034
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, liblikõielised 
söödakultuurid, soja, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba-, sea- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga
madalmets.
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Or. en

Muudatusettepanek 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, liblikõielised 
söödakultuurid, soja, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, sead, tubakas, oliiviõli, 
siidiussid, kuivsööt, humal, suhkrupeet, 
suhkruroog ja sigur, puu- ja köögivili ning 
lühikese raieringiga madalmets.

Or. en

Muudatusettepanek 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli ja lauaoliivid, 
siidiussid, kuivsööt, humal, suhkrupeet, 
suhkruroog ja sigur, puu- ja köögivili, 
puuvill, tubakas ning lühikese raieringiga 
madalmets, sh eukalüpt ja kiirjas mänd.
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Or. es

Muudatusettepanek 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli ja lauaoliivid, 
siidiussid, kuivsööt, humal, suhkrupeet, 
suhkruroog ja sigur, puu- ja köögivili, 
puuvill, tubakas ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Or. es

Muudatusettepanek 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, tubakas, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, kodulinnud, sead, 
oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, humal, 
suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, puu- ja 
köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.
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Or. en

Muudatusettepanek 2039
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, kartul, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, sealiha, kodulinnud ja 
munad, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Or. en

Muudatusettepanek 2040
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, kõva nisu, 
valgurikkad kultuurid, kaunviljad, lina, 
kanep, riis, pähklid, kartulitärklis, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, hobuseliha, oliiviõli, 
siidiussid, kuivsööt, humal, suhkrupeet, 
suhkruroog ja sigur, puu- ja köögivili ning 
lühikese raieringiga madalmets.

Or. fr
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Muudatusettepanek 2041
José Bové

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
vein, humal, tubakas, suhkrupeet, 
suhkruroog ja sigur, puu- ja köögivili ning 
lühikese raieringiga madalmets.

Or. fr

Muudatusettepanek 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, kartul, piim ja 
piimatooted, seemned, lamba- ja kitseliha, 
veise- ja vasikaliha, muud 
loomakasvatusharud (nt sealiha), oliiviõli, 
siidiussid, kuivsööt, humal, suhkrupeet, 
suhkruroog ja sigur, puu- ja köögivili ning 
lühikese raieringiga madalmets.

Or. en
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Muudatusettepanek 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad ja liblikõielised 
söödakultuurid, lina, kanep, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Or. fr

Muudatusettepanek 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, riis, pähklid, 
kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, siidiussid, kuivsööt, humal, 
suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, puu- ja 
köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Or. en
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Muudatusettepanek 2045
Janusz Wojciechowski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, tubakas, suhkrupeet, suhkruroog ja 
sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Or. pl

Muudatusettepanek 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, sealiha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog ja 
sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Or. en
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Muudatusettepanek 2047
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, sealiha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog ja 
sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Or. en

Muudatusettepanek 2048
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, sealiha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog ja 
sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Or. en

Muudatusettepanek 2049
Juozas Imbrasas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, sealiha, 
veise- ja vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, 
kuivsööt, humal, suhkrupeet, suhkruroog ja 
sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Or. en

Muudatusettepanek 2050
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, kasvatatud ulukiliha, oliiviõli, 
siidiussid, kuivsööt, humal, suhkrupeet, 
suhkruroog ja sigur, puu- ja köögivili ning 
lühikese raieringiga madalmets.

Or. en

Muudatusettepanek 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets, mesindustooted ning ravim- ja 
aromaatsed taimed.

Or. ro

Muudatusettepanek 2052
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
mesindustooted, ravim- ja aromaatsed 
taimed, humal, suhkrupeet, suhkruroog ja 
sigur, puu- ja köögivili ning lühikese 
raieringiga madalmets.

Or. fr

Muudatusettepanek 2053
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur,
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets ja ametlike kvaliteedikavade 
raames toimuv tootmine, näiteks 
mahepõllumajandus.

Or. fr

Selgitus

Toetuste sidumine on oluline majanduslikel ja territoriaalsetel põhjustel, et säiliks tootmistase 
asjaomastes sektorites.

Muudatusettepanek 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur 
ning puu- ja köögivili.

Or. pt
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Muudatusettepanek 2055
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetusteks ette 
nähtud eelarveassigneeringud eraldatakse 
esmajärjekorras tootjatele, kellele anti 
tootmiskohustusega seotud toetust 
ajavahemikul 2010–2013 määruse (EÜ) 
nr 73/2009 artiklite 86, 101 ja 111 
kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 2056
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda ka ELi kvaliteedikavaga või 
liikmesriikide tunnustatud 
kvaliteedikavaga hõlmatud tootjatele.

Or. fr

Muudatusettepanek 2057
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
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anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

anda üksnes aluslepingu I lisas osutatud 
sektoritele ja toodetele.

Or. it

Muudatusettepanek 2058
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele, mille puhul esineb 
teatavaid raskusi või ökoloogiliselt 
tundlikele aladele või samade sektorite 
puhul majanduslikult haavatavate 
põllumajanduslike tootmisviiside korral.

Or. en

Muudatusettepanek 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sellistele sektoritele või 
liikmesriigi piirkondadele, mis 
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kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.
a) on majanduslikel ja/või sotsiaalsetel 
põhjustel või saarelisuse tõttu eriti 
tähtsad, kuid mille puhul esineb teatavaid 
raskusi, või
b) on keskkonna, kliima ja/või bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse ja parandamise 
seisukohast eriti tähtsad.
Toetust antakse ka kõrgekvaliteediliste 
toiduainete tootmise edendamiseks, 
konkurentsivõime parandamiseks ning 
asjaomases sektoris koondumise või 
tootmise ärilise korralduse 
soodustamiseks. 

Or. es

Muudatusettepanek 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

Vastavalt eelmisele lõikele ja artikli 22 
lõikele 7 ning artiklis 20 osutatud 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt antakse eritoetust 
käesolevas peatükis osutatud 
tootmiskohustusega seotud toetuse kujul 
veiste, lammaste ja kitsede kasvatusega 
tegelevatele liikmesriikide või piirkondade 
väikeettevõtjatele.
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Or. es

Selgitus

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya.Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

Muudatusettepanek 2061
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.
Seetõttu kohaldatakse toetusega seoses 
eraldi mõjuhindamist, mille teostavad 
liikmesriigid ja millest teatatakse 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi, 
ning eelkõige juhtudel, kui need 
tootmisviisid või sektorid aitavad säilitada 
või suurendada tööhõivet.

Or. pl

Muudatusettepanek 2063
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.
Tootmiskohustusega seotud toetust 
saavate põllumajandustootjate suhtes ei 
kohaldata III jaotise 1. peatükis 
sätestatud toetuse taseme järk-järgulist 
vähendamist ja piiramist.

Or. en

Muudatusettepanek 2064
Struan Stevenson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, sotsiaalsetel ja
keskkonnaalastel põhjustel (sealhulgas 
kliimakaitse, bioloogiline mitmekesisus ja 
maastiku säilitamine ja parandamine)
eriti tähtsaks, kuid mille puhul esineb 
teatavaid raskusi.

Or. en

Muudatusettepanek 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi. 
Liikmesriigid pööravad erilist tähelepanu 
sektoritele, mis on haavatavamad 
varasemate ELi tootmiskohustusega 
seotud toetuste või eritoetuste andmise 
lõpetamise tõttu.

Or. en
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Muudatusettepanek 2066
Katarína Neveďalová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi, 
kuid tingimusel, et arvesse on võetud 
loomade heaolu.

Or. sk

Muudatusettepanek 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

2. sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

Or. en

Muudatusettepanek 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriik võib tootmiskohustusega 
seotud toetuse piirkondlikule alusele viia, 
olenemata sellest, kas põhitoetust 
kohaldatakse piirkondlikul tasandil või 
mitte.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekus täpsustatakse, et liikmesriik võib tootmiskohustusega seotud toetuse 
piirkondlikule alusele viia, olenemata sellest, kas põhitoetust kohaldatakse piirkondlikul 
tasandil või mitte. Nii võib Kataloonia võtta vastu otsuseid tootmiskohustusega seotud toetuse 
kohta ja jagada seda vastavalt oma põllumajanduses valitsevatele tegelikele tingimustele.

Muudatusettepanek 2069
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võib 
tootmiskohustusega seotud toetust anda ka 
põllumajandustootjatele, kes omasid 31. 
detsembril 2013 määruse (EÜ) nr 
1782/2003 III jaotise 3. peatüki 2. jao ja 
artikli 71m kohaselt ning kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 73/2009 artikliga 60 ja 
artikli 65 neljanda lõiguga antud 
toetusõigusi; ning kellel ei ole 
toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks käesoleva määruse III 
jaotise 1. peatükis osutatud põhitoetuskava 
raames.

3. Erandina lõikest 2 võib 
tootmiskohustusega seotud toetust anda ka 
põllumajandustootjatele, kes omasid 31. 
detsembril 2013 määruse (EÜ) nr 
1782/2003 III jaotise 3. peatüki 2. jao ja 
artikli 71m kohaselt ning kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 73/2009 artikliga 60 ja 
artikli 65 neljanda lõiguga antud 
toetusõigusi; ning kellel ei ole 
toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks käesoleva määruse III 
jaotise 1. peatükis osutatud põhitoetuskava 
raames. Tootmiskohustusega seotud 
toetuse saamise tingimustele ei vasta 
loomakasvatusega tegelevad 
põllumajandusettevõtted, millel ei ole 
piisavalt maad virtsa laotamiseks ja muud 
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jätkusuutmatud põllumajandustavad.

Or. en

Muudatusettepanek 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelmise lõike kohaselt saavad 
põllumajandustootjad, kes tegutsevad 
loomakasvatuse, piima ja piimatoodete, 
veise- lamba- ja kitseliha sektorites ja 
harivad maad, mis neile ei kuulu, toetust 
põllumajandustootjate eritoetusõiguste 
alusel.

Or. es

Muudatusettepanek 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad anda sõltumatult 
III jaotise 1. peatükis osutatud 
põhitoetusest tootmiskohustusega seotud 
toetust põllumajandustootjatele, kellele 
olid määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklite 60 
ja 65 kohaselt ette nähtud 
eritoetusõigused ajavahemikul 2008–
2010.

Or. it
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Muudatusettepanek 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad anda sõltumatult 
III jaotise 1. peatükis osutatud 
põhitoetusest tootmiskohustusega seotud 
toetust põllumajandustootjatele, kellele oli 
määruse (EÜ) nr 73/2009 artiklite 60 ja 
65 kohaselt ette nähtud eritoetusõigused 
aastal 2010.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lahendada nii õigustest tingitud liiga suurte toetuste kui ka 
uue toetusmudeli kohaselt toetuskõlblike hektarite probleem.

Muudatusettepanek 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid võivad anda 
tootmiskohustusega seotud toetust 
loomakasvatajatele, kellele ei kuulu 
enamik nende kasutatavast maast.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lahendada nii õigustest tingitud liiga suurte toetuste kui ka 
uue toetusmudeli kohaselt toetuskõlblike hektarite probleem.
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Muudatusettepanek 2074
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks, jätkusuutlikuks 
põllumajandustootmiseks ja 
keskkonnajuhtimiseks ning tööhõiveks 
põllumajandusettevõtetes asjaomastes 
piirkondades, toetudes lõikes 2 sätestatud 
tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 2075
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik senise 
tootmistaseme säilitamise innustamiseks 
asjaomastes piirkondades või teatud liiki 
tootmise hoogustamiseks. 
Keskkonnaalaste kohustustega seotud 
toetust võib anda liikmesriikide
kehtestatud piirmäärani, võttes arvesse 
asjaomaseid keskkonnaeesmärke või -
probleeme ning pärast komisjonilt 
heakskiidu saamist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 2076
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tööhõive- ja/või tootmistaseme 
säilitamise innustamiseks asjaomastes 
piirkondades ning eriti looduslike 
piirangutega aladel, nagu saartel ja 
äärepoolseimates piirkondades.

Or. pt

Muudatusettepanek 2077
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades 
ning eriti looduslike piirangutega aladel, 
nagu äärepoolseimad piirkonnad, ja 
nendes sektorites, mis loovad juurde 
töökohti.

Or. fr

Selgitus

Toetuste sidumine on oluline majanduslikel ja territoriaalsetel põhjustel, et säiliks tootmistase 
asjaomastes piirkondades.

Muudatusettepanek 2078
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik senise 
tootmistaseme säilitamise innustamiseks 
asjaomastes piirkondades ja sektoris 
tootmise ja tööhõive säilitamiseks ja/või 
suurendamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme ja põllumajanduse 
tööhõive säilitamise innustamiseks 
asjaomastes piirkondades.

Or. fr

Muudatusettepanek 2080
Luís Paulo Alves

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 20 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid kehtestada artikli alusel 
määratletud piirkondadele erinevaid 
rahastamisvorme.
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Or. pt

Muudatusettepanek 2081
Marc Tarabella

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 20 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid eraldada artikli alusel 
määratletud piirkondadele erinevad 
rahastamissummad.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga sätestatakse piirkondlik kohaldamine kooskõlas artikliga 20.

Muudatusettepanek 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootmiskohustusega seotud toetust 
makstakse iga-aastase toetusena ja
määratletud koguselise piirangu ulatuses; 
toetus põhineb kindlaksmääratud aladel 
ja saagikusel või kindlaksmääratud 
loomade arvul.

5. Tootmiskohustusega seotud toetust 
makstakse iga-aastase toetusena ja 
koguselise piirangu ulatuses ning 
objektiivsete kriteeriumide alusel.

Or. es

Selgitus

Tuleks võimaldada piisavalt paindlikkust, et saaks määratleda kriteeriumid, mis sobivad 
kõige paremini iga piirkonna ja tootmissüsteemi konkreetsete eripäradega.
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Muudatusettepanek 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootmiskohustusega seotud toetust 
makstakse iga-aastase toetusena ja
määratletud koguselise piirangu ulatuses; 
toetus põhineb kindlaksmääratud aladel 
ja saagikusel või kindlaksmääratud 
loomade arvul.

5. Tootmiskohustusega seotud toetust 
makstakse iga-aastase toetusena ja 
koguselise piirangu ulatuses.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekus esitatakse sõnastus, mis tagab, et tootmiskohustusega seotud toetus on 
kooskõlas WTO nn sinise kastiga. Kuna nn kollane kast jätab piisavalt manööverdamisruumi 
seoses praeguste ja tulevaste kohustustega, peab komisjon, nagu ta alati on teinud, jätma 
liikmesriikidele vabad käed abi andmiseks sätestatud piirides just sellises vormis, nagu nad 
soovivad.

Muudatusettepanek 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Tootmiskohustusega seotud toetust 
vähendatakse järk-järgult. 2019. aastal 
moodustab see kuni 50 % 2014. aastal 
antud toetusest.

Or. de

Muudatusettepanek 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2086
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 5 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 15 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. en

Muudatusettepanek 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 5 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 15 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. fr



PE494.491v01-00 102/172 AM\909525ET.doc

ET

Muudatusettepanek 2088
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 5 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 15 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. en

Muudatusettepanek 2089
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 5 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 15 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. es

Muudatusettepanek 2090
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 5 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 15 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. en

Muudatusettepanek 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 5 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada vajaliku osa
II lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. fr

Muudatusettepanek 2092
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 5 % II 

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 10 % II 
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lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetuse rahastamise protsendimäär peaks olema ühesugune kogu 
ELis ja mitte rohkem kui 10%.

Muudatusettepanek 2093
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 5 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 3,5 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. en

Muudatusettepanek 2094
James Nicholson, Kay Swinburne

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 5 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 5 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast.
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Or. en

Muudatusettepanek 2095
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 5 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

1. Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks võivad liikmesriigid 
kõnealuse toetuse esimesele 
rakendamisaastale eelneva aasta 1. 
augustiks otsustada kasutada kuni 5 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust või 
piirkondlikust ülemmäärast.

Or. en

Muudatusettepanek 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 osutatud protsendimäära 
riiklikust ülemmäärast suurendatakse 
kolme protsendipunkti võrra nende 
liikmesriikide puhul, kes otsustavad 
kasutada vähemalt 3 % II lisas sätestatud 
riiklikust ülemmäärast, et toetada 
käesoleva peatüki kohaselt valgurikaste 
taimede kasvatamist. 

Or. fr

Muudatusettepanek 2097
Alyn Smith
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

välja jäetud

a) nad kohaldasid kuni 31. detsembrini 
2013 määruse (EÜ) nr 73/2009 V jaotises 
sätestatud ühtse pindalatoetuse kava või 
nad rahastasid meetmeid kõnealuse 
määruse artikli 111 alusel või nende 
suhtes on tehtud artikli 69 lõikega 5 
ettenähtud erand või Malta puhul 
kõnealuse määruse artikli 69 lõikega 1 
ettenähtud erand; ja/või
b) nad suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 5 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 2098
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid välja jäetud
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otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:
a) nad kohaldasid kuni 31. detsembrini 
2013 määruse (EÜ) nr 73/2009 V jaotises 
sätestatud ühtse pindalatoetuse kava või 
nad rahastasid meetmeid kõnealuse 
määruse artikli 111 alusel või nende 
suhtes on tehtud artikli 69 lõikega 5 
ettenähtud erand või Malta puhul 
kõnealuse määruse artikli 69 lõikega 1 
ettenähtud erand; ja/või
b) nad suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 5 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

välja jäetud

a) nad kohaldasid kuni 31. detsembrini 
2013 määruse (EÜ) nr 73/2009 V jaotises 
sätestatud ühtse pindalatoetuse kava või 
nad rahastasid meetmeid kõnealuse 



PE494.491v01-00 108/172 AM\909525ET.doc

ET

määruse artikli 111 alusel või nende 
suhtes on tehtud artikli 69 lõikega 5 
ettenähtud erand või Malta puhul 
kõnealuse määruse artikli 69 lõikega 1 
ettenähtud erand; ja/või
b) nad suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 5 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks kasutada ainult erakorralistel tingimustel, sest see 
moonutab oluliselt konkurentsi liikmesriikide põllumajandustootjate vahel. Ei ole mingit 
õigustust sellele, et liikmesriikidel, kes on varem nimetatud meedet kasutanud, lubatakse 
minna veelgi kaugemale. See üksnes süvendab konkurentsimoonutusi ühtsel turul.

Muudatusettepanek 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

välja jäetud

a) nad kohaldasid kuni 31. detsembrini 
2013 määruse (EÜ) nr 73/2009 V jaotises 
sätestatud ühtse pindalatoetuse kava või 
nad rahastasid meetmeid kõnealuse 
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määruse artikli 111 alusel või nende 
suhtes on tehtud artikli 69 lõikega 5 
ettenähtud erand või Malta puhul 
kõnealuse määruse artikli 69 lõikega 1 
ettenähtud erand; ja/või
b) nad suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 5 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks.

Or. fr

Muudatusettepanek 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

välja jäetud

a) nad kohaldasid kuni 31. detsembrini 
2013 määruse (EÜ) nr 73/2009 V jaotises 
sätestatud ühtse pindalatoetuse kava või 
nad rahastasid meetmeid kõnealuse 
määruse artikli 111 alusel või nende 
suhtes on tehtud artikli 69 lõikega 5 
ettenähtud erand või Malta puhul 
kõnealuse määruse artikli 69 lõikega 1 
ettenähtud erand; ja/või
b) nad suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 5 % 
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summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

välja jäetud

a) nad kohaldasid kuni 31. detsembrini 
2013 määruse (EÜ) nr 73/2009 V jaotises 
sätestatud ühtse pindalatoetuse kava või 
nad rahastasid meetmeid kõnealuse 
määruse artikli 111 alusel või nende 
suhtes on tehtud artikli 69 lõikega 5 
ettenähtud erand või Malta puhul 
kõnealuse määruse artikli 69 lõikega 1 
ettenähtud erand; ja/või
b) nad suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 5 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
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68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks.

Or. fr

Muudatusettepanek 2103
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 20 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

Or. bg

Muudatusettepanek 2104
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 20 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

Or. es

Muudatusettepanek 2105
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 20 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

Or. es

Muudatusettepanek 2106
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 20 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

Or. en

Muudatusettepanek 2107
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

2. Liikmesriikidele tuleks anda luba 
kehtestada oma toetustase, mis ei ületa 
lõikes 1 kehtestatud 15 % ülemmäära.

Or. en
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Muudatusettepanek 2108
Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 15 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

Or. it

Selgitus

Oleks vaja suuremat paindlikkust, et tagada piisavate rahaliste vahendite kättesaadavus 
nende liikmesriikide vajadustele reageerimiseks, kus esineb raskusi teatavate 
põllumajanduslike tootmisviiside puhul või põllumajandussektorites, mida peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks.

Muudatusettepanek 2109
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 15 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

Or. en

Muudatusettepanek 2110
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 15 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

Or. en

Muudatusettepanek 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 15 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

Or. fr

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetuse andmiseks kõlblikud kultuurid on olulised majanduslikel, 
sotsiaalsetel, keskkonnaalastel ja kultuuripärandi kaitsmise põhjustel. See küsimus on nii 
oluline, et tuleb jätta suurem manööverdamisruum liikmesriikidele, kes seda vajalikuks 
peavad.

Muudatusettepanek 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada II lisas sätestatud iga-
aastast riiklikku ülemmäära:
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ülemmäärast, tingimusel et:

Or. en

Muudatusettepanek 2113
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada II lisas sätestatud iga-
aastast riiklikku ülemmäära:

Or. en

Muudatusettepanek 2114
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada kuni 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast, tingimusel et:

2. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
otsustada kasutada II lisas sätestatud iga-
aastast riiklikku ülemmäära:

Or. lv

Muudatusettepanek 2115
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt a



PE494.491v01-00 116/172 AM\909525ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad kohaldasid kuni 31. detsembrini 
2013 määruse (EÜ) nr 73/2009 V jaotises 
sätestatud ühtse pindalatoetuse kava või 
nad rahastasid meetmeid kõnealuse 
määruse artikli 111 alusel või nende 
suhtes on tehtud artikli 69 lõikega 5 
ettenähtud erand või Malta puhul 
kõnealuse määruse artikli 69 lõikega 1 
ettenähtud erand; ja/või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad kohaldasid kuni 31. detsembrini 
2013 määruse (EÜ) nr 73/2009 V jaotises 
sätestatud ühtse pindalatoetuse kava või 
nad rahastasid meetmeid kõnealuse 
määruse artikli 111 alusel või nende 
suhtes on tehtud artikli 69 lõikega 5 
ettenähtud erand või Malta puhul 
kõnealuse määruse artikli 69 lõikega 1 
ettenähtud erand; ja/või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2117
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad kohaldasid kuni 31. detsembrini välja jäetud
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2013 määruse (EÜ) nr 73/2009 V jaotises 
sätestatud ühtse pindalatoetuse kava või 
nad rahastasid meetmeid kõnealuse 
määruse artikli 111 alusel või nende 
suhtes on tehtud artikli 69 lõikega 5 
ettenähtud erand või Malta puhul 
kõnealuse määruse artikli 69 lõikega 1 
ettenähtud erand; ja/või

Or. en

Muudatusettepanek 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad kohaldasid kuni 31. detsembrini 
2013 määruse (EÜ) nr 73/2009 V jaotises 
sätestatud ühtse pindalatoetuse kava või 
nad rahastasid meetmeid kõnealuse 
määruse artikli 111 alusel või nende suhtes 
on tehtud artikli 69 lõikega 5 ettenähtud 
erand või Malta puhul kõnealuse määruse 
artikli 69 lõikega 1 ettenähtud erand; ja/või

a) kuni 20 %, juhul kui nad kohaldasid 
kuni 31. detsembrini 2013 määruse (EÜ) nr 
73/2009 V jaotises sätestatud ühtse 
pindalatoetuse kava või nad rahastasid 
meetmeid kõnealuse määruse artikli 111 
alusel või nende suhtes on tehtud artikli 69 
lõikega 5 ettenähtud erand või Malta puhul 
kõnealuse määruse artikli 69 lõikega 1 
ettenähtud erand; ja/või

Or. en

Muudatusettepanek 2119
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nad kohaldasid kuni 31. detsembrini 
2013 määruse (EÜ) nr 73/2009 V jaotises 
sätestatud ühtse pindalatoetuse kava või 
nad rahastasid meetmeid kõnealuse 

a) kuni 20 %, juhul kui nad kohaldasid 
kuni 31. detsembrini 2013 määruse (EÜ) nr 
73/2009 V jaotises sätestatud ühtset 
pindalatoetuse kava või nad rahastasid 
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määruse artikli 111 alusel või nende suhtes 
on tehtud artikli 69 lõikega 5 ettenähtud 
erand või Malta puhul kõnealuse määruse 
artikli 69 lõikega 1 ettenähtud erand; ja/või

meetmeid kõnealuse määruse artikli 111 
alusel või nende suhtes on tehtud artikli 69 
lõikega 5 ette nähtud erand või Malta puhul 
kõnealuse määruse artikli 69 lõikega 1 ette 
nähtud erand; ja/või

Or. lv

Muudatusettepanek 2120
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nad suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 5 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nad suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 5 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 

välja jäetud
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(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 2122
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nad suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 5 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nad suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 5 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu) 
ettenähtud otsetoetuste andmiseks, määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. peatüki 2. 
jaos sätestatud meetmete rahastamiseks, 
kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti 
a alapunktidega i–iv ning lõike 1 
punktidega b ja e ettenähtud toetuseks või 
kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki 
(välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks.

(b) kuni 10 %, juhul kui nad suunasid 
ajavahemikul 2010–2013 vähemalt ühel 
aastal enam kui 5 % summadest, mis olid 
eraldatud määruse (EÜ) nr 73/2009 III, IV 
ja V jaotisega (välja arvatud IV jaotise 1. 
peatüki 6. jagu) ettenähtud otsetoetuste 
andmiseks, määruse (EÜ) nr 73/2009 III 
jaotise 2. peatüki 2. jaos sätestatud 
meetmete rahastamiseks, kõnealuse 
määruse artikli 68 lõike 1 punkti a 
alapunktidega i–iv ning lõike 1 punktidega 
b ja e ettenähtud toetuseks või kõnealuse
määruse IV jaotise 1. peatüki (välja arvatud 
6. jagu) kohasteks meetmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 2124
Alfreds Rubiks

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nad suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 5 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu) 
ettenähtud otsetoetuste andmiseks, määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. peatüki 2. 
jaos sätestatud meetmete rahastamiseks, 
kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti 
a alapunktidega i–iv ning lõike 1 
punktidega b ja e ettenähtud toetuseks või 
kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki 
(välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks.

b) kuni 10 %, juhul kui nad suunasid 
ajavahemikul 2010–2013 vähemalt ühel 
aastal enam kui 5 % summadest, mis olid 
eraldatud määruse (EÜ) nr 73/2009 III, IV 
ja V jaotisega (välja arvatud IV jaotise 1. 
peatüki 6. jagu) ette nähtud otsetoetuste 
maksmiseks, määruse (EÜ) nr 73/2009 III 
jaotise 2. peatüki 2. jaos sätestatud 
meetmete rahastamiseks, kõnealuse 
määruse artikli 68 lõike 1 punkti a 
alapunktidega i–iv ning lõike 1 punktidega 
b ja e ette nähtud toetuseks või kõnealuse 
määruse IV jaotise 1. peatüki (välja arvatud 
6. jagu) kohasteks meetmeteks.

Or. lv
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Muudatusettepanek 2125
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) nad suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 5 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu) 
ettenähtud otsetoetuste andmiseks, määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. peatüki 2. 
jaos sätestatud meetmete rahastamiseks, 
kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti 
a alapunktidega i–iv ning lõike 1 
punktidega b ja e ettenähtud toetuseks või 
kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki 
(välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks.

b) kuni 10 %, juhul kui nad suunasid 
ajavahemikul 2010–2013 vähemalt ühel 
aastal enam kui 5 % summadest, mis olid 
eraldatud määruse (EÜ) nr 73/2009 III, IV 
ja V jaotisega (välja arvatud IV jaotise 1. 
peatüki 6. jagu) ettenähtud otsetoetuste 
andmiseks, määruse (EÜ) nr 73/2009 III 
jaotise 2. peatüki 2. jaos sätestatud 
meetmete rahastamiseks, kõnealuse 
määruse artikli 68 lõike 1 punkti a 
alapunktidega i–iv ning lõike 1 punktidega 
b ja e ettenähtud toetuseks või kõnealuse 
määruse IV jaotise 1. peatüki (välja arvatud 
6. jagu) kohasteks meetmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 2126
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 

välja jäetud
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ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks, pärast komisjoni 
artikli 41 kohase heakskiidu saamist 
otsustada kasutada enam kui 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. en

Muudatusettepanek 2127
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks, pärast komisjoni 
artikli 41 kohase heakskiidu saamist 
otsustada kasutada enam kui 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks, pärast komisjoni 
artikli 41 kohase heakskiidu saamist 
otsustada kasutada enam kui 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 

välja jäetud
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68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks, pärast komisjoni 
artikli 41 kohase heakskiidu saamist 
otsustada kasutada enam kui 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetuse rahastamise protsendimäär peaks olema ühesugune kogu 
ELis. Liikmesriikidel ei tohiks olla võimalust seda ületada.

Muudatusettepanek 2130
Hynek Fajmon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks, pärast komisjoni 
artikli 41 kohase heakskiidu saamist 
otsustada kasutada enam kui 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks, pärast komisjoni 
artikli 41 kohase heakskiidu saamist 
otsustada kasutada enam kui 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 

välja jäetud
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jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks, pärast komisjoni 
artikli 41 kohase heakskiidu saamist 
otsustada kasutada enam kui 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

Or. en

Muudatusettepanek 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks, pärast komisjoni 
artikli 41 kohase heakskiidu saamist 
otsustada kasutada enam kui 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 2134
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. 
jagu) ettenähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv 
ning lõike 1 punktidega b ja e ettenähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV 
jaotise 1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) 
kohasteks meetmeteks, pärast komisjoni 
artikli 41 kohase heakskiidu saamist 
otsustada kasutada enam kui 10 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2135
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu)

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu)
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ettenähtud otsetoetuste andmiseks, määruse
(EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. peatüki 2. 
jaos sätestatud meetmete rahastamiseks, 
kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti 
a alapunktidega i–iv ning lõike 1 
punktidega b ja e ettenähtud toetuseks või
kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki
(välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks, pärast komisjoni artikli 41 
kohase heakskiidu saamist otsustada 
kasutada enam kui 10 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast.

ettenähtud otsetoetuste andmiseks, määruse
(EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. peatüki 2. 
jaos sätestatud meetmete rahastamiseks, 
kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti 
a alapunktidega i–iv ning lõike 1 
punktidega b ja e ettenähtud toetuseks,
kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki
(välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks või kõnealuse määruse V 
jaotise 4. peatükis ette nähtud toetuseks, 
pärast komisjoni artikli 41 kohase 
heakskiidu saamist otsustada kasutada
20 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. bg

Muudatusettepanek 2136
Sergio Berlato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu) 
ettenähtud otsetoetuste andmiseks, määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. peatüki 2. 
jaos sätestatud meetmete rahastamiseks, 
kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti 
a alapunktidega i–iv ning lõike 1 
punktidega b ja e ettenähtud toetuseks või 
kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki 
(välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks, pärast komisjoni artikli 41 
kohase heakskiidu saamist otsustada 
kasutada enam kui 10 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast.

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu) 
ettenähtud otsetoetuste andmiseks, määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. peatüki 2. 
jaos sätestatud meetmete rahastamiseks, 
kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti 
a alapunktidega i–iv ning lõike 1 
punktidega b ja e ettenähtud toetuseks või 
kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki 
(välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks, pärast komisjoni artikli 41 
kohase heakskiidu saamist otsustada 
kasutada enam kui 15 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast.

Or. it
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Selgitus

Oleks vaja suuremat paindlikkust, et tagada piisavate rahaliste vahendite kättesaadavus 
nende liikmesriikide vajadustele reageerimiseks, kus esineb raskusi teatavate 
põllumajanduslike tootmisviiside puhul või põllumajandussektorites, mida peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks.

Muudatusettepanek 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu) 
ettenähtud otsetoetuste andmiseks, määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. peatüki 2. 
jaos sätestatud meetmete rahastamiseks, 
kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti 
a alapunktidega i–iv ning lõike 1 
punktidega b ja e ettenähtud toetuseks või 
kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki 
(välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks, pärast komisjoni artikli 41 
kohase heakskiidu saamist otsustada 
kasutada enam kui 10 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast.

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud nõukogu
määruse (EÜ) nr 1234/2007 (millega 
kehtestatakse põllumajandusturgude 
ühine korraldus ning mis käsitleb 
teatavate põllumajandustoodete erisätteid 
(ühise turukorralduse ühtne määrus))1 

artikli 187 lõikes 7 ning määruse (EÜ) nr 
73/2009 III, IV ja V jaotisega (välja 
arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu) 
ettenähtud otsetoetuste andmiseks, määruse
(EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. peatüki 2. 
jaos sätestatud meetmete rahastamiseks, 
kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti 
a alapunktidega i–iv ning lõike 1 
punktidega b ja e ettenähtud toetuseks või 
kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki
(välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks, pärast komisjoni artikli 41 
kohase heakskiidu saamist otsustada 
kasutada enam kui 10 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast.

Or. en

1ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
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Selgitus

Tuleks lisada viide määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 182 lõikele 7, et võtta arvutamisel 
arvesse kogu tootmiskohustusega seotud toetust, mis põhineb määruse (EÜ) nr 73/2009 
artiklil 68.

Muudatusettepanek 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu) 
ettenähtud otsetoetuste andmiseks, määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. peatüki 2. 
jaos sätestatud meetmete rahastamiseks, 
kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti 
a alapunktidega i–iv ning lõike 1 
punktidega b ja e ettenähtud toetuseks või 
kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki 
(välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks, pärast komisjoni artikli 41 
kohase heakskiidu saamist otsustada 
kasutada enam kui 10 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast.

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu) 
ette nähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv ning 
lõike 1 punktidega b ja e ette nähtud 
toetuseks, kõnealuse määruse IV jaotise 1. 
peatüki (välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks, ning liikmesriigid, kes 
kohaldasid määruse (EÜ) nr 73/2009 V 
jaotise 4. peatükis ette nähtud täiendavaid 
riiklikke otsetoetusi või eraldi toetusi,
pärast komisjoni artikli 41 kohase 
heakskiidu saamist otsustada kasutada 
10 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.

Or. en

Selgitus

Kõikidele liikmesriikidele tuleks ette näha võrdne võimalus kehtestada tootmiskohustusega 
seotud toetuse protsendi ülemmäär, et hoida ära konkurentsimoonutused.
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Muudatusettepanek 2139
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu) 
ettenähtud otsetoetuste andmiseks, määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. peatüki 2. 
jaos sätestatud meetmete rahastamiseks, 
kõnealuse määruse artikli 68 lõike 1 punkti 
a alapunktidega i–iv ning lõike 1 
punktidega b ja e ettenähtud toetuseks või 
kõnealuse määruse IV jaotise 1. peatüki 
(välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks, pärast komisjoni artikli 41 
kohase heakskiidu saamist otsustada 
kasutada enam kui 10 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast.

3. Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid, 
kes suunasid ajavahemikul 2010–2013 
vähemalt ühel aastal enam kui 10 % 
summadest, mis olid eraldatud määruse 
(EÜ) nr 73/2009 III, IV ja V jaotisega 
(välja arvatud IV jaotise 1. peatüki 6. jagu) 
ette nähtud otsetoetuste andmiseks, 
määruse (EÜ) nr 73/2009 III jaotise 2. 
peatüki 2. jaos sätestatud meetmete 
rahastamiseks, kõnealuse määruse artikli 
68 lõike 1 punkti a alapunktidega i–iv ning 
lõike 1 punktidega b ja e ette nähtud 
toetuseks või kõnealuse määruse IV jaotise 
1. peatüki (välja arvatud 6. jagu) kohasteks 
meetmeteks, pärast komisjoni artikli 41 
kohase heakskiidu saamist otsustada 
kasutada enam kui 10 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast. 
Käesolev lõige tunnistatakse kehtetuks 
hiljemalt 2016. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 2140
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõigetes 1–3 osutatud 
protsendimäära riiklikust ülemmäärast 
suurendatakse kolme protsendipunkti 
võrra nende liikmesriikide puhul, kes 
otsustavad kasutada vähemalt 3 % II lisas 
sätestatud riiklikust ülemmäärast, et 
toetada käesoleva peatüki kohaselt 
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valgurikaste taimede kasvatamist.

Or. en

Selgitus

Valgurikaste taimede kasvatamist, millest on praegu puudus, tuleks soodustada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse raames ja järgides ELi rahvusvahelisi kohustusi WTOs.

Muudatusettepanek 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 
vaadata oma lõigete 1–3 kohase otsuse 
läbi ja teha alates 2017. aastast jõustuva 
otsuse:

välja jäetud

a) suurendada lõigete 1 ja 2 kohaselt 
kindlaksmääratud protsendimäära 
kõnealustes lõigetes sätestatud piirides, 
kui see on asjakohane ning vajaduse 
korral muuta toetuse andmise tingimusi;
b) vähendada tootmiskohustusega seotud 
toetuse rahastamiseks kasutatavat 
protsendimäära ja vajaduse korral muuta 
kõnealuse toetuse andmise tingimusi;
c) lõpetada käesoleva peatüki kohase 
toetuse andmine.

Or. fr

Muudatusettepanek 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016
vaadata oma lõigete 1–3 kohase otsuse läbi 
ja teha alates 2017. aastast jõustuva otsuse:

4. Liikmesriigid võivad iga aasta 1. 
augustiks vaadata oma lõigete 1–3 kohase 
otsuse läbi ja teha alates järgmisest aastast 
jõustuva otsuse:

Or. es

Muudatusettepanek 2143
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016
vaadata oma lõigete 1–3 kohase otsuse läbi 
ja teha alates 2017. aastast jõustuva otsuse:

4. Liikmesriigid võivad iga aasta 1. 
augustiks vaadata oma lõigete 1–3 kohase 
otsuse läbi ja teha alates järgmisest aastast 
jõustuva otsuse:

Or. bg

Muudatusettepanek 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016
vaadata oma lõigete 1–3 kohase otsuse läbi 
ja teha alates 2017. aastast jõustuva otsuse:

4. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2015 
ja/või 1. augustiks 2017 vaadata oma 
lõigete 1–3 kohase otsuse läbi ja teha alates
järgmisest aastast jõustuva otsuse:

Or. en
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Muudatusettepanek 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 
vaadata oma lõigete 1–3 kohase otsuse läbi 
ja teha alates 2017. aastast jõustuva otsuse:

4. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 
vaadata oma lõike 1 kohase otsuse läbi ja 
teha alates 2017. aastast jõustuva otsuse:

Or. en

Muudatusettepanek 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 
vaadata oma lõigete 1–3 kohase otsuse läbi 
ja teha alates 2017. aastast jõustuva otsuse:

4. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 
vaadata oma lõike 1 kohase otsuse läbi ja 
teha alates 2017. aastast jõustuva otsuse:

Or. en

Muudatusettepanek 2147
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 
vaadata oma lõigete 1–3 kohase otsuse läbi 
ja teha alates 2017. aastast jõustuva otsuse:

4. Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2016 
vaadata oma lõike 1 kohase otsuse läbi ja 
teha alates 2017. aastast jõustuva otsuse:

Or. en
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Muudatusettepanek 2148
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) suurendada lõigete 1 ja 2 kohaselt 
kindlaksmääratud protsendimäära 
kõnealustes lõigetes sätestatud piirides, kui 
see on asjakohane ning vajaduse korral 
muuta toetuse andmise tingimusi;

a) suurendada lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud protsendimäära 
kõnealustes lõigetes sätestatud piirides, kui 
see on asjakohane ning vajaduse korral 
muuta toetuse andmise tingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 2149
Alyn Smith

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) suurendada lõigete 1 ja 2 kohaselt 
kindlaksmääratud protsendimäära 
kõnealustes lõigetes sätestatud piirides, kui 
see on asjakohane ning vajaduse korral 
muuta toetuse andmise tingimusi;

a) suurendada lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud protsendimäära 
kõnealustes lõigetes sätestatud piirides, kui 
see on asjakohane ning vajaduse korral 
muuta toetuse andmise tingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) suurendada lõigete 1 ja 2 kohaselt 
kindlaksmääratud protsendimäära 
kõnealustes lõigetes sätestatud piirides, kui 
see on asjakohane ning vajaduse korral 

a) suurendada lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt 
kindlaks määratud protsendimäära 
kõnealustes lõigetes sätestatud piirides, kui 
see on asjakohane, ning vajadusel muuta 
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muuta toetuse andmise tingimusi; toetuse andmise tingimusi;

Or. es

Muudatusettepanek 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) suurendada lõigete 1 ja 2 kohaselt 
kindlaksmääratud protsendimäära 
kõnealustes lõigetes sätestatud piirides, kui 
see on asjakohane ning vajaduse korral 
muuta toetuse andmise tingimusi;

a) suurendada lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt 
kindlaks määratud protsendimäära 
kõnealustes lõigetes sätestatud piirides, kui 
see on asjakohane, ning vajadusel muuta 
toetuse andmise tingimusi;

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanekuga taotletakse suuremat paindlikkust, et oleks võimalik võtta meetmete 
kujundamisstaadiumis ettevaatlikum seisukoht. Meetmetele võidakse hilisemas staadiumis 
näha ette suurem rahastamine eelnevatel aastatel saadud tulemuste alusel, kui nõudlus on 
suurem, kui esialgu prognoositud. Meetmeid võidakse laiendada ka esialgu hõlmamata 
valdkondadele.

Muudatusettepanek 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
igal aastal toetuse vastava ülemmäära, 
võttes aluseks iga liikmesriigi lõigete 1–4 
kohaselt tehtud otsuse kasutatava riikliku 
ülemmäära osakaalu kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 

välja jäetud
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kontrollimenetlusele.

Or. fr

Muudatusettepanek 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
igal aastal toetuse vastava ülemmäära, 
võttes aluseks iga liikmesriigi lõigete 1–4
kohaselt tehtud otsuse kasutatava riikliku 
ülemmäära osakaalu kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

5. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
igal aastal toetuse vastava ülemmäära, 
võttes aluseks iga liikmesriigi lõike 1
kohaselt tehtud otsuse kasutatava riikliku 
ülemmäära osakaalu kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 2154
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
igal aastal toetuse vastava ülemmäära, 
võttes aluseks iga liikmesriigi lõigete 1–4
kohaselt tehtud otsuse kasutatava riikliku 
ülemmäära osakaalu kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

5. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
igal aastal toetuse vastava ülemmäära, 
võttes aluseks iga liikmesriigi lõigete 1 ja 2
kohaselt tehtud otsuse kasutatava riikliku 
ülemmäära osakaalu kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 2155
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon kehtestab rakendusaktidega
igal aastal toetuse vastava ülemmäära, 
võttes aluseks iga liikmesriigi lõigete 1–4 
kohaselt tehtud otsuse kasutatava riikliku 
ülemmäära osakaalu kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

5. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et kehtestada igal aastal toetuse vastav 
ülemmäär, võttes aluseks iga liikmesriigi 
lõigete 1–4 kohaselt tehtud otsuse 
kasutatava riikliku ülemmäära osakaalu 
kohta.

Or. de

Selgitus

Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse ülemmäära kehtestamine ei ole ainult 
tehniline küsimus. 

Muudatusettepanek 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39a
Vabatahtlik täiendav riiklik toetus

1. Liikmesriigid, kes otsustavad anda 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetust ammlehma kasvatamise sektoris 
kooskõlas artikliga 38, võivad anda 
põllumajandustootjatele täiendavat 
riiklikku toetust, et täiendada samal 
kalendriaastal põllumajandustootjatele 
makstavat tootmiskohustusega seotud 
toetust.
2. Liikmesriigid teevad 
põllumajandustootjatele täiendava 
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riikliku toetuse maksmise tingimused 
teatavaks samaaegselt 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
tingimuste teatamisega ja sama korra 
alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 välja jäetud
Teavitamine
1. Artiklis 39 osutatud otsustest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses artiklis 
osutatud kuupäevaks ning teade sisaldab, 
välja arvatud artikli 39 lõike 4 punktis c 
osutatud otsuse puhul, teavet 
sihtpiirkondade, valitud 
põllumajanduslike tootmisviiside või 
valitud sektorite ja antava toetuse taseme 
kohta.
2. Artikli 39 lõigetes 2 ja 3 või vajaduse 
korral artikli 39 lõike 4 punktis a osutatud 
otsused hõlmavad ka üksikasjalikku 
kirjeldust sihtpiirkonna konkreetse 
olukorra ning põllumajanduslike 
tootmisviiside või konkreetsete 
põllumajandussektorite eripära kohta, 
millest tingituna ei ole artikli 39 lõikes 1 
osutatud protsendimäär piisav artikli 38 
lõikes 2 osutatud raskuste lahendamiseks 
ning mistõttu on toetuse taseme tõstmine 
õigustatud.

Or. en



PE494.491v01-00 140/172 AM\909525ET.doc

ET

Muudatusettepanek 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 39 osutatud otsustest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses artiklis 
osutatud kuupäevaks ning teade sisaldab, 
välja arvatud artikli 39 lõike 4 punktis c 
osutatud otsuse puhul, teavet 
sihtpiirkondade, valitud põllumajanduslike 
tootmisviiside või valitud sektorite ja 
antava toetuse taseme kohta.

1. Artiklis 39 osutatud otsustest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses artiklis 
osutatud kuupäevaks ning teade sisaldab, 
välja arvatud artikli 39 lõike 4 punktis c 
osutatud otsuse puhul, teavet 
sihtpiirkondade, valitud põllumajanduslike 
tootmisviiside või valitud sektorite ja 
antava toetuse taseme kohta ning 
asjaomas(t)e sektori(t)e ja piirkonna 
senise tootmistaseme kohta.

Or. en

Selgitus

Kehtestada tuleks teatud kaitsemeetmed tagamaks, et tootmiskohustusega seotud toetust 
antakse üksnes määral, mis on vajalik senise tootmistaseme säilitamise innustamiseks 
asjaomastes piirkondades.

Muudatusettepanek 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 39 lõigetes 2 ja 3 või vajaduse 
korral artikli 39 lõike 4 punktis a osutatud 
otsused hõlmavad ka üksikasjalikku 
kirjeldust sihtpiirkonna konkreetse 
olukorra ning põllumajanduslike 
tootmisviiside või konkreetsete 
põllumajandussektorite eripära kohta, 
millest tingituna ei ole artikli 39 lõikes 1 
osutatud protsendimäär piisav artikli 38 
lõikes 2 osutatud raskuste lahendamiseks 
ning mistõttu on toetuse taseme tõstmine 

2. Artikli 39 lõike 2 punktis a osutatud 
otsused hõlmavad ka üksikasjalikku 
kirjeldust sihtpiirkonna konkreetse 
olukorra ning põllumajanduslike 
tootmisviiside või konkreetsete 
põllumajandussektorite eripära kohta, 
millest tingituna ei ole artikli 39 lõikes 1 
osutatud protsendimäär piisav artikli 38 
lõikes 2 osutatud raskuste lahendamiseks 
ning mistõttu on toetuse taseme tõstmine 
õigustatud.
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õigustatud.

Or. en

Muudatusettepanek 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 39 osutatud otsustest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses artiklis 
osutatud kuupäevaks ning teade sisaldab, 
välja arvatud artikli 39 lõike 4 punktis c 
osutatud otsuse puhul, teavet 
sihtpiirkondade, valitud põllumajanduslike 
tootmisviiside või valitud sektorite ja 
antava toetuse taseme kohta.

1. Artiklis 39 osutatud otsustest 
teavitatakse komisjoni kõnealuses artiklis 
osutatud kuupäevaks ning teade sisaldab, 
välja arvatud artikli 39 punktis c osutatud 
otsuse puhul, teavet sihtpiirkondade, 
valitud põllumajanduslike tootmisviiside 
või valitud sektorite ja antava toetuse 
taseme kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 39 lõigetes 2 ja 3 või vajaduse 
korral artikli 39 lõike 4 punktis a osutatud 
otsused hõlmavad ka üksikasjalikku 
kirjeldust sihtpiirkonna konkreetse 
olukorra ning põllumajanduslike 
tootmisviiside või konkreetsete 
põllumajandussektorite eripära kohta, 
millest tingituna ei ole artikli 39 lõikes 1 
osutatud protsendimäär piisav artikli 38 
lõikes 2 osutatud raskuste lahendamiseks 
ning mistõttu on toetuse taseme tõstmine 
õigustatud.

2. Toetuse rakendamise esimesele aastale 
järgneva aasta 1. augustiks teatab 
liikmesriik komisjonile kõikidest 
muutustest, mis on toimunud nende 
piirkondade ja sektorite tootmistasemes, 
kus anti tootmiskohustusega seotud 
toetust.
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Or. en

Selgitus

Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks anda üksnes määral, mis on vajalik senise 
tootmistaseme säilitamise innustamiseks asjaomastes piirkondades.

Muudatusettepanek 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 välja jäetud
Komisjoni heakskiit
1. Komisjon kiidab rakendusaktiga artikli 
39 lõikes 3 või vajaduse korral artikli 39 
lõike 4 punktis a osutatud otsuse heaks, 
kui asjaomases piirkonnas või sektoris on 
tõendatud üks järgmistest vajadustest:
a) vajadus säilitada eriliste 
tootmismeetodite teatav tase alternatiivide 
puudumise tõttu ning vajadus vähendada 
tootmisest loobumise ohtu ja sellest 
tulenevaid sotsiaalseid ja/või 
keskkonnaprobleeme;
b) vajadus tagada kohalikule töötlevale 
tööstusele tarnete stabiilsus, vältides seega 
kaasneda võivate ümberstruktureerimiste 
negatiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke 
tagajärgi;
c) vajadus hüvitada ebasoodsaid 
asjaolusid, mis mõjutavad konkreetses 
sektoris põllumajandustootjaid 
asjaomasel turul jätkuvate häirete 
tulemusena;
d) vajadus sekkuda, kui käesoleva 
määruse, määruse (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus] või mis tahes 
heakskiidetud riigiabikava kohaselt 
antava muu toetuse olemasolu on 
ebapiisav vastamaks punktides a, b ja c 



AM\909525ET.doc 143/172 PE494.491v01-00

ET

osutatud vajadustele.
2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad hindamismenetluse ja lõikes 1 
osutatud otsuste heakskiitmise kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kiidab rakendusaktiga artikli
39 lõikes 3 või vajaduse korral artikli 39
lõike 4 punktis a osutatud otsuse heaks, 
kui asjaomases piirkonnas või sektoris on 
tõendatud üks järgmistest vajadustest:

1. Juhul kui komisjon otsustab 
liikmesriigi poolt artikli 40 lõike 2 
kohaselt esitatud teabe alusel, et artikli 38
lõike 4 tingimused ei ole täidetud, nõuab 
ta rakendusaktiga, et liikmesriik 
kohandaks tootmiskohustusega seotud 
toetuse määra nimetatud tingimustele 
vastavaks. Rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 56 lõikes 2 osutatud
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga esitatakse lisakaitsemeetmed tagamaks, et tootmiskohustusega seotud 
toetust antaks üksnes määral, mis on vajalik senise tootmistaseme säilitamiseks asjaomastes 
piirkondades.

Muudatusettepanek 2164
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kiidab rakendusaktiga artikli 
39 lõikes 3 või vajaduse korral artikli 39 
lõike 4 punktis a osutatud otsuse heaks, kui 
asjaomases piirkonnas või sektoris on 
tõendatud üks järgmistest vajadustest:

1. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
artikli 39 lõikes 3 või vajaduse korral 
artikli 39 lõike 4 punktis a osutatud otsuse 
heaks kiitmiseks, kui asjaomases 
piirkonnas või sektoris on tõendatud üks 
järgmistest vajadustest:

Or. de

Selgitus

See ei ole ainult tehniline küsimus.

Muudatusettepanek 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kiidab rakendusaktiga artikli 
39 lõikes 3 või vajaduse korral artikli 39 
lõike 4 punktis a osutatud otsuse heaks, kui 
asjaomases piirkonnas või sektoris on 
tõendatud üks järgmistest vajadustest:

1. Komisjon kiidab rakendusaktiga
osutatud otsuse või vajaduse korral artikli 
39 lõike 2 punktis a osutatud otsuse heaks, 
kui asjaomases piirkonnas või sektoris on 
tõendatud üks järgmistest vajadustest:

Or. en

Muudatusettepanek 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vajadus säilitada eriliste 
tootmismeetodite teatav tase alternatiivide 
puudumise tõttu ning vajadus vähendada 

välja jäetud
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tootmisest loobumise ohtu ja sellest 
tulenevaid sotsiaalseid ja/või 
keskkonnaprobleeme;

Or. en

Muudatusettepanek 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vajadus tagada kohalikule töötlevale 
tööstusele tarnete stabiilsus, vältides seega 
kaasneda võivate ümberstruktureerimiste 
negatiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke 
tagajärgi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2168
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vajadus tagada kohalikule töötlevale 
tööstusele tarnete stabiilsus, vältides seega 
kaasneda võivate ümberstruktureerimiste 
negatiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke 
tagajärgi;

(b) vajadus tagada kohalikule töötlevale 
tööstusele ja kohalikule toiduahelale
tarnete stabiilsus, vältides seega kaasneda 
võivate ümberstruktureerimiste 
negatiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke 
tagajärgi;

Or. en

Muudatusettepanek 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vajadus hüvitada ebasoodsaid 
asjaolusid, mis mõjutavad konkreetses 
sektoris põllumajandustootjaid 
asjaomasel turul jätkuvate häirete 
tulemusena;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vajadus sekkuda, kui käesoleva 
määruse, määruse (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus] või mis tahes 
heakskiidetud riigiabikava kohaselt 
antava muu toetuse olemasolu on 
ebapiisav vastamaks punktides a, b ja c 
osutatud vajadustele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2171
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 39 lõikes 3 või vajaduse korral 
artikli 39 lõike 4 punktis a osutatud otsus 
ei tohi põhjustada turumoonutusi ja 
tasakaalustamatust Euroopa võrdsete 
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võimalustega turul. Sellisel juhul võib 
komisjon jätta heakskiidu andmata.

Or. en

Muudatusettepanek 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. vajadus tagada õiglane ja 
proportsionaalne toetus tootjatele, kes 
kuni 2013. aastani saavad toetusi, mis 
põhinevad baasperioodi tootmistasemel 
(kariloomade arv), saagikusel või 
tootmiskvootidel.

Or. es

Selgitus

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Muudatusettepanek 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. vajadus tagada õiglane ja 



PE494.491v01-00 148/172 AM\909525ET.doc

ET

proportsionaalne toetus tootjatele, kes 
määruse (EÜ) nr 1782/2003 või määruse 
(EÜ) nr 73/2009 kohaselt saavad toetusi, 
mis põhinevad baasperioodi 
tootmistasemel (kariloomade arv), 
saagikusel või tootmiskvootidel.

Or. es

Muudatusettepanek 2174
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad hindamismenetluse ja lõikes 1 
osutatud otsuste heakskiitmise kohta.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et võtta vastu eeskirjad hindamismenetluse 
ja lõikes 1 osutatud otsuste heakskiitmise 
kohta.

Or. de

Selgitus

See ei ole ainult tehniline küsimus.

Muudatusettepanek 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – 1 a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a peatükk
Toetus põllumajandustootjatele, kelle 
põhiline tegevus on põllumajanduslik 

tootmine
Artikkel 41a
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Üldeeskirjad
1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust põllumajandusliku tööühiku kohta 
põllumajandustootjatele, kelle põhiline 
tegevus on põllumajanduslik tootmine.
2. Toetuse saajad:
a) vähemalt 18-aastased või vanemad 
füüsilised isikud, kes ei saa pensioni ega 
põllumajandustööga seoses täielikku 
töövõimetushüvitist, kelle 
kogusissetulekust vähemalt 50% pärineb 
nende ettevõtte põllumajanduslikust 
tegevusest ja kes kulutavad vähem kui 
50% kogutööajast põllumajandusega 
mitteseotud tegevusele; ning
b) juriidilised isikud, kelle puhul vähemalt 
pooled osanikud on füüsilised isikud, 
kelle põhiline tegevus on 
põllumajanduslik tootmine, või kelle 
puhul vähemalt poolte aktsiate või 
vähemalt poole aktsiakapitali omanikud 
on sellised isikud. Nende juriidiliste 
isikute puhul, kes koosnevad eranditult 
või suures osas teistest juriidilistest 
isikutest, võetakse arvesse ühendusi või 
seoseid muude ettevõtetega, et teha 
kindlaks, kas need ühendused või seoses 
tähendavad seda, et vähemalt poolte 
aktsiate või vähemalt poole aktsiakapitali 
omanikud on sellised isikud, kelle 
põhiline tegevus on põllumajanduslik 
tootmine.
Artikkel 41b
Toetussumma
Iga asjaomase aasta kohta arvutatakse 
toetus aasta põllumajandusliku tööühiku 
kohta jagades artikli 41c lõikes 1 
kehtestatud riikliku või piirkondliku 
ülemmäära iga toetusesaaja kohta 
registreeritud aasta tööühikute arvuga.
Artikkel 41c
Finantssätted
1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
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rahastamiseks kasutavad liikmesriigid 
15 % II lisas sätestatud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast.
2. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
igal aastal käesolevas peatükis osutatud 
toetuse vastava ülemmäära. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. es

Muudatusettepanek 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
IV jaotis – 2. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puuvilla eritoetus Tähtajaline puuvilla eritoetus

Or. de

Muudatusettepanek 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 42 välja jäetud
Reguleerimisala
Toetust makstakse CN-koodi 5201 00 alla 
kuuluvat puuvilla tootvatele 
põllumajandustootjatele käesolevas 
peatükis sätestatud tingimustel („puuvilla 
eritoetus”).

Or. en
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Muudatusettepanek 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 43 välja jäetud
Toetuskõlblikkus
1. Puuvilla eritoetust makstakse 
toetuskõlbliku puuvillakasvatusmaa 
hektari kohta. Toetuskõlblikuna 
käsitatakse maad, mis paikneb 
põllumajandusmaal, millel liikmesriik on 
puuvillakasvatuse heaks kiitnud, sellele 
on külvatud heakskiidetud sorte ja saagi 
tegelik koristamine sellelt toimub 
normaalsetel kasvutingimustel.
Puuvilla eritoetust makstakse veatu ja 
standardse turustuskvaliteediga puuvilla 
eest.
2. Liikmesriigid kiidavad käesoleva artikli 
lõikes 1 osutatud maa ja sordid heaks 
kooskõlas lõike 3 kohaselt vastuvõetavate 
eeskirjade ja tingimustega.
3. Selleks et tagada puuvilla eritoetuse 
tõhus haldamine, antakse komisjonile 
artikli 55 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte seoses eeskirjade 
ja tingimustega maa ja sortide 
heakskiitmise kohta puuvilla eritoetuse 
puhul.
4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 2179
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puuvilla eritoetust makstakse veatu ja 
standardse turustuskvaliteediga puuvilla 
eest.

Puuvilla eritoetust makstakse veatu ja 
standardse turustuskvaliteediga puuvilla 
eest. Puuvill monokultuurina ei ole 
toetuskõlblik.

Or. en

Muudatusettepanek 2180
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 45 välja jäetud
Heakskiidetud tootmisharudevahelised 
organisatsioonid
1. Käesolevas peatükis tähendab 
„heakskiidetud tootmisharudevaheline 
organisatsioon” juriidilist isikut, mis 
koosneb puuvilla tootvatest 
põllumajandustootjatest ja vähemalt ühest 
toorpuuvillatöötlejast ning mille tegevus 
on järgmine:
a) kaasaaitamine puuvilla turuleviimise 
paremale koordineerimisele, eelkõige 
teadus- ja turu-uuringute abil;
b) liidu eeskirjadele vastavate 
standardsete lepinguvormide koostamine;
c) tootmise orienteerimine toodetele, mis 
eelkõige kvaliteedi poolest ja tarbijakaitse 
seisukohalt vastavad paremini turu 
vajadustele ja tarbijanõudlusele;
d) meetodite ja vahendite ajakohastamine 
tootekvaliteedi parandamiseks;
e) turustrateegiate väljatöötamine 
puuvilla müügiedenduseks kvaliteedi 
sertifitseerimissüsteemide kaudu.
2. Liikmesriik, kus toorpuuvilla töötlejad 
on asutatud, kiidab heaks 
tootmisharudevahelise organisatsiooni, 
mis täidab lõikes 3 osutatud kriteeriume.
3. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
seoses järgnevaga:
a) tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide heakskiitmise 
kriteeriumid,
b) tootjate kohustused;
c) eeskirjad olukorra kohta, kus 
heakskiidetud tootmisharudevaheline 
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organisatsioon ei vasta kõnealustele 
kriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 2183
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 välja jäetud
Toetuse maksmine
1. Põllumajandustootjatele makstakse 
puuvilla eritoetust toetuskõlbliku hektari 
kohta vastavalt artiklile 44.
2. Põllumajandustootjatele, kes on 
heakskiidetud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide liikmed, makstakse 
puuvilla eritoetust artikli 44 lõikes 1 
sätestatud baaskülvipinna toetuskõlbliku 
hektari kohta, mida suurendatakse kahe 
euro võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 välja jäetud
Toetuse maksmine
1. Põllumajandustootjatele makstakse 
puuvilla eritoetust toetuskõlbliku hektari 
kohta vastavalt artiklile 44.
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2. Põllumajandustootjatele, kes on 
heakskiidetud tootmisharudevaheliste
organisatsioonide liikmed, makstakse 
puuvilla eritoetust artikli 44 lõikes 1 
sätestatud baaskülvipinna toetuskõlbliku 
hektari kohta, mida suurendatakse kahe 
euro võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 2185
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjatele makstakse 
puuvilla eritoetust toetuskõlbliku hektari 
kohta vastavalt artiklile 44.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2186
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjatele, kes on 
heakskiidetud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide liikmed, makstakse 
puuvilla eritoetust artikli 44 lõikes 1 
sätestatud baaskülvipinna toetuskõlbliku 
hektari kohta, mida suurendatakse kahe 
euro võrra.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46a
Hindamine

Komisjonil palutakse esitada aruanne 
artiklite 42–46 kohaste meetmete (millega 
nähakse ette puuvilla eritoetus 
Bulgaarias, Kreekas, Portugalis ja 
Hispaanias) tõhususe ja vajalikkuse 
kohta. Aruanne tuleb esitada nõukogule 
hiljemalt 31. märtsiks 2014 ja see peab 
sisaldama ettepanekuid puuvillasektori 
alternatiivsete toetusmeetmete kohta, mis 
on kooskõlas ühise 
põllumajanduspoliitika arenguga.

Or. de

Muudatusettepanek 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46a
Aruanne puuvillatoetuste mõju kohta

Komisjon koostab aruande artiklite 42–46 
kohaste meetmete (millega nähakse ette 
Bulgaaria, Kreeka, Portugali ja 
Hispaania ühinemisaktides kavandatud 
toetusmeetmed ELi puuvillasektorile) 
tõhususe kohta. Aruanne esitatakse 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
hiljemalt 31. märtsiks 2014 ning selles 
tuleb esitada soovitused alternatiivsete 
toetusmeetmete kohta, mis on kooskõlas 
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ühise põllumajanduspoliitika arenguga 
ning Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 208 kohase poliitikavaldkondade 
arengusidususega.

Or. en

Selgitus

Puuvilla eritoetuse andmine on keskkonna seisukohalt jätkusuutmatu ning pidurdab 
rahvusvahelisi kaubandusläbirääkimisi. Komisjon peaks uurima, kas oleks paremaid viise, 
kuidas täita Bulgaaria, Kreeka, Portugali ja Hispaania ühinemisaktides sisalduvat kohustust.

Muudatusettepanek 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli 
21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele,
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel
lihtsustatud kavas (edaspidi 
„väikepõllumajandustootjate kava”).

1. Liikmesriigid võivad kehtestada
lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele ehk nn
väikepõllumajandustootjate kava.

Or. en

Selgitus

Väikepõllumajandustootjate kava peab olema liikmesriikide jaoks vabatahtlik.

Muudatusettepanek 2190
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli 1. Liikmesriigid võivad kehtestada
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21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele,
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel
lihtsustatud kavas (edaspidi 
„väikepõllumajandustootjate kava”).

lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele ehk nn
väikepõllumajandustootjate kava.

Or. en

Muudatusettepanek 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli 
21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele,
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel 
lihtsustatud kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

1. Liikmesriigid, kes ühinesid ELiga 1. 
mail 2004 võivad valida, kas rakendada
käesolevas jaotises sätestatud tingimuste 
alusel lihtsustatud kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta väikepõllumajandustootjate kavas osalemine 
vabatahtlikuks liikmesriikidele, kes ühinesid ELiga 1. mail 2004, sest see kava tähendab 
praktikas seda, et tuleb kehtestada uus paralleelne haldussüsteem ja see raskendaks tunduvalt 
otsetoetuste süsteemi toimimist.

Muudatusettepanek 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli 
21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele,
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel 
lihtsustatud kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

1. Liikmesriigid võivad kehtestada 
käesolevas jaotises sätestatud tingimuste 
alusel lihtsustatud 
väikepõllumajandustootjate kava. Kui 
liikmesriik seda kava rakendab, võivad 
Liikmesriigid võivad
põllumajandustootjad, kellel on artikli 21 
kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
valida, kas osaleda käesolevas jaotises 
sätestatud tingimuste alusel lihtsustatud 
kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

Or. en

Muudatusettepanek 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli 
21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel 
lihtsustatud kavas (edaspidi 
„väikepõllumajandustootjate kava”).

1. Liikmesriigid võivad kehtestada 
lihtsustatud kava vastavalt käesolevas 
jaotises sätestatud tingimustele (edaspidi 
„väikepõllumajandustootjate kava”). 
Põllumajandustootjad, kellel on artikli 21 
kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
võivad valida, kas osaleda
väikepõllumajandustootjate kavas.

Or. en

Selgitus

Väikepõllumajandustootjate kava rakendamine peab olema ka liikmesriikidele vabatahtlik, 
mitte üksnes väikepõllumajandustootjatele.
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Muudatusettepanek 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E.
Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli 
21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel 
lihtsustatud kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

1. Liikmesriigid võivad kehtestada 
lihtsustatud kava vastavalt käesolevas 
jaotises sätestatud tingimustele (edaspidi 
„väikepõllumajandustootjate kava”). 
Põllumajandustootjad, kellel on artikli 21 
kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel 
lihtsustatud kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et väikepõllumajandustootjate kava peab olema 
liikmesriikidele vabatahtlik.

Muudatusettepanek 2195
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli 
21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel 
lihtsustatud kavas (edaspidi 

1. Liikmesriigid võivad kehtestada kava 
vastavalt käesolevas jaotises sätestatud 
tingimustele (edaspidi 
„väikepõllumajandustootjate kava”). 
Põllumajandustootjad, kellel on artikli 21 
kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
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„väikepõllumajandustootjate kava”). lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel 
lihtsustatud kavas.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad saama vabatahtlikult otsustada, kas väikepõllumajandustootjate kava 
kasutusele võtta või mitte, ning kaaluda, kas paralleelse süsteemi loomise ja haldamise kulud 
on eesmärk, mille poole liikmesriik püüdleb. On teisi juba olemasolevaid võimalusi 
taotlemismenetlusi lihtsustada, näiteks põllumajandustootjate puhul, kes esitavad igal aastal 
taotluse sama maa kohta.

Muudatusettepanek 2196
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli 
21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel
lihtsustatud kavas (edaspidi 
„väikepõllumajandustootjate kava”).

1. Liikmesriigid võivad kehtestada 
spetsiifilise lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele ehk nn 
väikepõllumajandustootjate kava. 
Põllumajandustootjad, kellel on artikli 21 
kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel selles
kavas, kui nende liikmesriik selle 
kehtestab.

Or. fr

Muudatusettepanek 2197
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1



PE494.491v01-00 162/172 AM\909525ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli 
21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele,
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel 
lihtsustatud kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

1. Liikmesriigid võivad lubada 
põllumajandustootjatel, kellel on artikli 21 
kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
valida, kas osaleda käesolevas jaotises 
sätestatud tingimuste alusel lihtsustatud 
kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

Or. en

Muudatusettepanek 2198
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli 
21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele,
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel 
lihtsustatud kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

1. Liikmesriigid võivad lubada 
põllumajandustootjatel, kellel on artikli 21 
kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
valida, kas osaleda käesolevas jaotises 
sätestatud tingimuste alusel lihtsustatud 
kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

Or. en

Muudatusettepanek 2199
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli 1. Liikmesriigid võivad lubada 
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21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele,
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel 
lihtsustatud kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

põllumajandustootjatel, kellel on artikli 21 
kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
valida, kas osaleda käesolevas jaotises 
sätestatud tingimuste alusel lihtsustatud 
kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

Or. en

Muudatusettepanek 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli
21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele, 
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel 
lihtsustatud kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

1. Põllumajandustootjad, kes mahuvad
artikli 9 kohase aktiivse 
põllumajandustootja mõiste alla, võivad 
valida, kas osaleda käesolevas jaotises 
sätestatud tingimuste alusel lihtsustatud 
kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

Or. fr

Muudatusettepanek 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on artikli 
21 kohaselt 2014. aastal jaotatud 
toetusõigused ja kes vastavad artikli 10 
lõikega 1 ettenähtud miinimumnõuetele,
võivad valida, kas osaleda käesolevas 
jaotises sätestatud tingimuste alusel 

1. Liikmesriigid võivad vabatahtlikkuse 
alusel lubada põllumajandustootjatel, 
kellel on artikli 21 kohaselt 2014. aastal 
jaotatud toetusõigused ja kes vastavad 
artikli 10 lõikega 1 ettenähtud 
miinimumnõuetele, valida, kas osaleda 
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lihtsustatud kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

käesolevas jaotises sätestatud tingimuste 
alusel lihtsustatud kavas (edaspidi
„väikepõllumajandustootjate kava”).

Or. pt

Muudatusettepanek 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid rakendavad käesolevast 
jaotisest lähtudes 
väikepõllumajandustootjate kava. Kui aga 
konkreetses liikmesriigis on võimalikke 
toetusesaajaid alla 5% selle riigi 
põllumajandustootjate arvust, ei pea see 
riik väikepõllumajandustootjate kava 
rakendama.

Or. en

Selgitus

Ülemäärase bürokraatia vältimiseks peaks väikepõllumajandustootjate kava rakendamine 
jääma liikmesriigi otsustada.

Muudatusettepanek 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Põllumajandustootjad – välja arvatud 
nendes liikmesriikides, kes on eelmise 
lõike kohaselt otsustanud 
väikepõllumajandustootjate kava mitte 
rakendada –, kellel on artikli 21 kohaselt 
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2014. aastal jaotatud toetusõigused ja kes 
vastavad artikli 10 lõikega 1 ettenähtud 
miinimumnõuetele, võivad valida, kas 
osaleda käesolevas jaotises sätestatud 
tingimuste alusel lihtsustatud kavas.

Or. es

Muudatusettepanek 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väikepõllumajandustootjate kava
kohased toetused asendavad III ja IV 
jaotise kohaselt makstavad toetused.

2. Käesoleva peatüki kohaldamisel 
kehtivad järgmised eeskirjad nende 
liikmesriikide suhtes, kes kohaldavad
väikepõllumajandustootjate kava.

Or. en

Muudatusettepanek 2205
Robert Dušek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väikepõllumajandustootjate kava 
kohased toetused asendavad III ja IV 
jaotise kohaselt makstavad toetused.

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et
väikepõllumajandustootjate kava kohased 
toetused asendavad III ja IV jaotise 
kohaselt makstavad toetused.

Or. en

Muudatusettepanek 2206
Hynek Fajmon



PE494.491v01-00 166/172 AM\909525ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väikepõllumajandustootjate kava 
kohased toetused asendavad III ja IV 
jaotise kohaselt makstavad toetused.

2. Liikmesriigid võivad otsustada, et
väikepõllumajandustootjate kava kohased 
toetused asendavad III ja IV jaotise 
kohaselt makstavad toetused.

Or. en

Muudatusettepanek 2207
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Väikepõllumajandustootjate kava 
kohased toetused asendavad III ja IV 
jaotise kohaselt makstavad toetused.

2. Väikepõllumajandustootjate kava 
kohased toetused võivad asendada III ja IV 
jaotise kohaselt makstavad toetused
vastavalt liikmesriigi või piirkonna 
tasandi otsusele.

Or. en

Muudatusettepanek 2208
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevad põllumajandustootjad on 
vabastatud III jaotise 2. peatükiga 
ettenähtud põllumajandustavade 
järgimisest.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kõik põllumajandusliku tootmise viisid peaksid põhimõtteliselt kohustuslikus korras järgima 
III jaotise 2. peatükis ettenähtud tavasid.

Muudatusettepanek 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevad põllumajandustootjad on 
vabastatud III jaotise 2. peatükiga 
ettenähtud põllumajandustavade 
järgimisest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väikepõllumajandustootjad ei peaks olema keskkonnasäästlikkuse meetmete järgimisest 
vabastatud.

Muudatusettepanek 2210
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevad põllumajandustootjad on 
vabastatud III jaotise 2. peatükiga 
ettenähtud põllumajandustavade 
järgimisest.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 2211
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevad põllumajandustootjad on
vabastatud III jaotise 2. peatükiga 
ettenähtud põllumajandustavade 
järgimisest.

3. Väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevad põllumajandustootjad peavad 
täitma kõiki nõuetele vastavuse eeskirju, 
mis on samaväärsed põhitoetuse saajate 
suhtes kehtivate eeskirjadega

Or. en

Muudatusettepanek 2212
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevad põllumajandustootjad on 
vabastatud III jaotise 2. peatükiga 
ettenähtud põllumajandustavade 
järgimisest.

3. Väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevad põllumajandustootjad on 
vabastatud käesoleva määruse III jaotise 2.
peatükis määratletud põllumajandustavade 
järgimisest. Neil tuleb sellegipoolest täita 
nõuetele vastavuse eeskirju, mis on 
kehtestatud määrusega (EL) nr [..][HZR].

Or. en

Selgitus

Nõuetele vastavus peab kehtima kõikide põllumajandustootjate suhtes, sest on oluline, et kõik 
ELi toetust saavad tootjad, olenemata nende ettevõtte suurusest, järgiks minimaalseid 
keskkonnanorme.

Muudatusettepanek 2213
Hynek Fajmon
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates käesoleva komisjoni määruse 
eelnõu avaldamise kuupäevast tehtud 
kindlaks, et nad jagavad oma 
põllumajandusliku majapidamise üksnes 
selleks, et saada toetust 
väikepõllumajandustootjate kava alusel. 
See kehtib ka põllumajandustootjate 
suhtes, kelle põllumajanduslikud 
majapidamised on moodustatud sellise 
jagamise tulemusel.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et toetust ei anta 
põllumajandustootjatele, kelle puhul on 
alates käesoleva komisjoni määruse 
eelnõu avaldamise kuupäevast tehtud 
kindlaks, et nad jagavad oma 
põllumajandusliku majapidamise üksnes 
selleks, et saada toetust 
väikepõllumajandustootjate kava alusel. 
See kehtib ka põllumajandustootjate 
suhtes, kelle põllumajanduslikud 
majapidamised on moodustatud sellise 
jagamise tulemusel.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 2215
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 20 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid kehtestada artikli alusel 
määratletud piirkondadele erinevaid 
rahastamisvorme.

Or. pt

Muudatusettepanek 2216
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate, kes 
teevad koostööd tootjarühmas määruse 
627 artiklite 28 ja 36 tähenduses selleks, 
et suurendada põllumajandusettevõtete 
elujõulisust, iga eraldi toetust 
suurendatakse 25%.

Or. en

Muudatusettepanek 2217
Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 20 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid eraldada artikli alusel 
määratletud piirkondadele erinevad 
rahastamissummad.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga sätestatakse piirkondlik kohaldamine kooskõlas artikliga 20.

Muudatusettepanek 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 47a
Väikeste põllumajandusettevõtete 

toetamise üldeeskirjad
1. Liikmesriigid annavad iga-aastast 
toetust väikestele 
põllumajandusettevõtetele ja 
väikepõllumajandustootjatele, kellel on 
õigus saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava raames.
2. Käesoleva peatüki kohaldamisel 
tähendab väike põllumajandusettevõte või 
väikepõllumajandustootja liikmesriigi 
määratletud suurusega ettevõtet või 
tootjat. Komisjon kehtestab delegeeritud 
õigusaktidega asjaomased kriteeriumid.
3. Ilma et see piiraks finantsdistsipliini, 
toetuse järkjärgulise vähendamise ja 
piiramise, artikli 7 kohaste lineaarsete 
vähendamiste ning määruse (EL) nr […] 
[horisontaalne ÜPP määrus] artikliga 65 
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ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamist, antakse 
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 
lisatoetust igal aastal pärast 
põllumajandustootjale antud 
toetusõiguste aktiveerimist.
4. Liikmesriigid kehtestavad lõikes 1 
osutatud summa käesoleva määruse 
artikli 51 lõikes 2 sätestatud rahastamise 
määra piires.
5. Väikeste põllumajandusettevõtete ja 
väikepõllumajandustootjate toetuskava 
alusel toetust saavad tootjad võivad 
osaleda maaelu arengu määruse artikli 8 
lõike 1 punkti b kolmanda taande kohases 
temaatilises allprogrammis.

Or. fr


