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Muudatusettepanek 82
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamise ja 
riskijuhtimisega põllumajanduses, 
põllumajandusest ja metsandusest sõltuvate 
ökosüsteemide taastamise, säilitamise ja 
edendamisega, ressursitõhususega, 
põllumajanduses, toiduainetööstuses ja 
metsandussektoris üleminekuga vähese 
CO2-heitega majandusele ning 
maapiirkondades sotsiaalse kaasamise 
edendamise, majanduskasvu ja vaesuse 
vähendamisega. Selliselt toimides tuleb 
võtta arvesse erinevaid olukordi, mis on 
tingitud maapiirkondade võimalike 
toetusesaajate eri tunnustest ja 
kategooriatest, ning innovatsiooni ja 
keskkonna ning kliimamuutuste 
leevendamise ja nende muutustega 
kohanemise läbivaid eesmärke. 
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses ja 
metsanduses ning maapiirkondades tuleks 
teadmussiirde ja innovatsiooniga seotud 
liidu prioriteete kohaldada horisontaalselt 

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamisega
põllumajanduses, põllumajandusest ja 
metsandusest sõltuvate ökosüsteemide 
taastamise, säilitamise ja edendamisega, 
ressursitõhususega, põllumajanduses,
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
üleminekuga vähese CO2-heitega 
majandusele ning maapiirkondades 
sotsiaalse kaasamise edendamise, 
majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega. 
Selliselt toimides tuleb võtta arvesse 
erinevaid olukordi, mis on tingitud 
maapiirkondade võimalike toetusesaajate 
eri tunnustest ja kategooriatest, ning 
innovatsiooni ja keskkonna ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nende 
muutustega kohanemise läbivaid eesmärke. 
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses ja 
metsanduses ning maapiirkondades tuleks 
teadmussiirde ja innovatsiooniga seotud 
liidu prioriteete kohaldada horisontaalselt 
seoses liidu muude maaelu arengut 
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seoses liidu muude maaelu arengut 
käsitlevate prioriteetidega.

käsitlevate prioriteetidega.

Or. en

Selgitus

Teise samba eesmärk on põllumajandustootjate toetamine või stimuleerimine, et suurendada 
põllumajandusettevõtete ja maakogukondade keskkonnakaitselist, sotsiaalset ja 
majanduslikku vastupanuvõimet. Seetõttu ei oleks riskijuhtimismeetmete rakendamine 
asjakohane.

Muudatusettepanek 83
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liidu maaelu arengu eesmärke tuleks 
ellu viia säästva arengu raames ning 
seejuures peaks liit edendama 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
aluslepingu artiklites 11 ja 19, võttes 
arvesse põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes ambitsioonikast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

(6) Liidu maaelu arengu eesmärke tuleks 
ellu viia säästva arengu raames ning 
seejuures peaks liit edendama 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
aluslepingu artiklites 11 ja 19, võttes 
arvesse põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid tagama, et
kliimamuutuse eesmärgid oleksid selgelt 
kindlaks määratud ja vastuvõetud 
metoodikaga liidetud, et projekte 
tähtsusjärjestusse seada.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liidu maaelu arengu eesmärke tuleks 
ellu viia säästva arengu raames ning 
seejuures peaks liit edendama 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
aluslepingu artiklites 11 ja 19, võttes 
arvesse põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes ambitsioonikast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

(6) Liidu maaelu arengu eesmärke tuleks 
ellu viia säästva arengu raames ning 
seejuures peaks liit edendama 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
aluslepingu artiklites 11 ja 19, võttes 
arvesse põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet
elurikkuse strateegia ning kliimamuutuse
eesmärkide rakendamise kohta, lähtudes 
ambitsioonikast eesmärgist pühendada 
selleks otstarbeks vähemalt 20 % liidu 
eelarvest ning kasutades komisjoni poolt 
rakendusaktiga vastu võetud metoodikat.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesoleva määruse raames võetavad 
meetmed peaksid muude liidu 
rahastamisvahendite raamesse kuuluvaid 
meetmeid toetama ja mitte neid 
dubleerima.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Maaelu arengu programmide 
viivitamatu käivitamise ja tõhusa 
rakendamise tagamiseks peaks EAFRD 
toetus põhinema laitmatute 
haldusraamistiku tingimuste olemasolul. 
Liikmesriigid peaksid seepärast hindama 
vastavust teatavatele eeltingimustele. Iga 
liikmesriik peaks ette valmistama kas 
riikliku maaelu arengu programmi kogu 
oma territooriumi kohta või piirkondlike 
programmide kogumi. Igas programmis 
peaks tuleks kindlaks määrata strateegia 
liidu maaelu arengu prioriteetidega seotud 
eesmärkide saavutamiseks ning meetmete 
valimiseks. Programmitöö peaks vastama 
liidu maaelu arengu prioriteetidele, olema 
kohandatud riiklikele vajadustele ja 
täiendama liidu muid poliitikasuundi, 
eelkõige põllumajandusturgude poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Piirkondlike 
programmide kogumi valinud liikmesriigid 
peaksid olema võimelised valmistama ette 
ka ilma eraldi eelarveeraldiseta riikliku 
raamistiku, et hõlbustada piirkondade 
vahelist kooskõlastamist siseriiklike 
ülesannete lahendamisel.

(8) Maaelu arengu programmide 
viivitamatu käivitamise ja tõhusa 
rakendamise tagamiseks peaks EAFRD 
toetus põhinema laitmatute 
haldusraamistiku tingimuste olemasolul. 
Liikmesriigid peaksid seepärast hindama 
vastavust teatavatele eeltingimustele. Iga 
liikmesriik peaks ette valmistama kas 
riikliku maaelu arengu programmi kogu 
oma territooriumi kohta või piirkondlike 
programmide kogumi, võttes muu hulgas 
arvesse piirkondade konkreetset 
keskkonnaseisundit. Igas programmis 
tuleks kindlaks määrata strateegia liidu 
maaelu arengu prioriteetidega seotud 
eesmärkide saavutamiseks ning meetmete 
valimiseks. Programmitöö peaks vastama 
liidu maaelu arengu prioriteetidele, olema 
kohandatud riiklikele vajadustele ja 
täiendama liidu muid poliitikasuundi, 
eelkõige põllumajandusturgude poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Piirkondlike 
programmide kogumi valinud liikmesriigid 
peaksid olema võimelised valmistama ette 
ka ilma eraldi eelarveeraldiseta riikliku 
raamistiku, et hõlbustada piirkondade 
vahelist kooskõlastamist siseriiklike 
ülesannete lahendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Maaelu arengu programmide 
viivitamatu käivitamise ja tõhusa 
rakendamise tagamiseks peaks EAFRD 

(8) Maaelu arengu programmide 
viivitamatu käivitamise ja tõhusa 
rakendamise tagamiseks peaks EAFRD 
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toetus põhinema laitmatute 
haldusraamistiku tingimuste olemasolul.
Liikmesriigid peaksid seepärast hindama 
vastavust teatavatele eeltingimustele. Iga 
liikmesriik peaks ette valmistama kas 
riikliku maaelu arengu programmi kogu 
oma territooriumi kohta või piirkondlike 
programmide kogumi. Igas programmis
peaks tuleks kindlaks määrata strateegia 
liidu maaelu arengu prioriteetidega seotud 
eesmärkide saavutamiseks ning meetmete 
valimiseks. Programmitöö peaks vastama 
liidu maaelu arengu prioriteetidele, olema 
kohandatud riiklikele vajadustele ja 
täiendama liidu muid poliitikasuundi, 
eelkõige põllumajandusturgude poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Piirkondlike 
programmide kogumi valinud liikmesriigid 
peaksid olema võimelised valmistama ette 
ka ilma eraldi eelarveeraldiseta riikliku 
raamistiku, et hõlbustada piirkondade 
vahelist kooskõlastamist siseriiklike 
ülesannete lahendamisel.

toetus põhinema laitmatute 
haldusraamistiku tingimuste olemasolul.
Liikmesriigid peaksid seepärast hindama 
vastavust teatavatele eeltingimustele. Iga 
liikmesriik peaks ette valmistama kas 
riikliku maaelu arengu programmi kogu 
oma territooriumi kohta või piirkondlike 
programmide kogumi. Igas programmis 
tuleks kindlaks määrata strateegia liidu 
maaelu arengu prioriteetidega seotud 
eesmärkide saavutamiseks ning meetmete 
valimiseks. Programmitöö peaks vastama 
liidu maaelu arengu prioriteetidele, olema 
kohandatud riiklikele vajadustele ja 
täiendama liidu muid poliitikasuundi, 
eelkõige põllumajandusturgude poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Liikmesriigid peaksid 
ühtlasi tagama, et nende riiklikud või 
piirkondlikud programmid oleksid 
kooskõlas muude riiklike programmidega, 
nagu riiklikud taastuvenergia 
tegevuskavad ja riiklikud 
metsandusprogrammid. Piirkondlike 
programmide kogumi valinud liikmesriigid 
peaksid olema võimelised valmistama ette 
ka ilma eraldi eelarveeraldiseta riikliku 
raamistiku, et hõlbustada piirkondade 
vahelist kooskõlastamist siseriiklike 
ülesannete lahendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi. 

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi. 
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Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi ja 
lühikese tarneahelate loomist. Temaatilisi 
allprogramme tuleks kasutada ka selleks, et 
luua võimalus selliste 
põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Selliste temaatiliste allprogrammide 
tõhusaks toimimiseks peaks 
liikmesriikidel olema lubatud kehtestada 
nende poolt hõlmatavatele toimingutele 
kõrgemad toetusmäärad.

Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
põllumajandusettevõtteid, kõrge 
loodusliku väärtusega 
põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi, 
lühikeste tarneahelate loomist ja 
keskkonnaprobleeme ning loomade 
heaolu käsitlevaid meetmeid. Temaatilisi 
allprogramme tuleks kasutada ka selleks, et 
luua võimalus selliste 
põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Põllumajandussektori 
tootmispotentsiaal on loodusõnnetuste tõttu 
rohkem ohustatud kui muude sektorite 
puhul. Selliste loodusõnnetustega 
arvestades tuleks põllumajandusettevõtte 
elujõulisuse ja konkurentsivõime 
toetamiseks ette näha toetus 
põllumajandustootjatele kahjustatud 
põllumajanduspotentsiaali taastamiseks. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et liidu 
(eelkõige riskijuhtimise meede) ning 
riiklike ja eraõiguslike hüvituskavade 
ühendamise tulemusel ei toimuks 
kahjustuste liigset hüvitamist. EAFRD 
eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses selle meetme 
kohaste toetuskõlblike kulude 

(20) Põllumajandussektori 
tootmispotentsiaal on loodusõnnetuste tõttu 
rohkem ohustatud kui muude sektorite 
puhul. Selliste loodusõnnetustega 
arvestades tuleks põllumajandusettevõtte 
elujõulisuse ja konkurentsivõime 
toetamiseks ette näha toetus 
põllumajandustootjatele kahjustatud 
põllumajanduspotentsiaali taastamiseks. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et liidu ning 
riiklike ja eraõiguslike hüvituskavade 
ühendamise tulemusel ei toimuks 
kahjustuste liigset hüvitamist. EAFRD 
eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses selle meetme 
kohaste toetuskõlblike kulude 
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kindlaksmääramisega. kindlaksmääramisega.

Or. en

Selgitus

Teise samba eesmärk on põllumajandustootjate toetamine või stimuleerimine, et suurendada 
põllumajandusettevõtete ja maakogukondade keskkonnakaitselist, sotsiaalset ja 
majanduslikku vastupanuvõimet. Seetõttu ei oleks riskijuhtimismeetmete rakendamine 
asjakohane.

Muudatusettepanek 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Tuleb tagada nõuetekohane 
integreerimine liidu säästva 
energiapoliitikaga eelkõige 
põllumajandusest ja metsandusest 
saadava biomassi säästvuse normide abil 
ja samuti suurendades energiatõhusust 
ning taastuvate energiaallikate kasutamist 
põllumajanduses.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. 2007–2013 programmitöö 

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. Lihtsustamise huvides, aga 



PE489.555v01-00 10/79 AM\902455ET.doc

ET

perioodil olid metsanduse investeerimise 
ja juhtimisega seotud toetuse eri liigid 
hõlmatud erinevate meetmetega.
Lihtsustamise huvides, aga ka selleks, et 
võimaldada toetusesaajatel kavandada ja 
teostada suurendatud lisandväärtusega 
integreeritud projekte, peaks ühtne meede 
hõlmama kõiki metsanduse investeerimise 
ja juhtimisega seotud toetuse liike. 
Kõnealuse meetmega peaks olema 
hõlmatud metsavarude laiendamine ja 
parandamine maa metsastamise ja 
agrometsandussüsteemide loomise kaudu, 
mis ühendavad endas ekstensiivse 
põllumajanduse ja metsandussüsteemid, 
metsatulekahjudest või muudest 
loodusõnnetustest tingitud kahjustuste 
taastamine ja vastavad ennetusmeetmed, 
investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsandussaaduste töötlemisse ja 
turustamisse, mille eesmärk on metsa 
valdajate majandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse parandamine, ning 
tulusad investeeringud metsa 
ökosüsteemide kliimamuutusele 
vastupanuvõime tõhustamiseks ja 
keskkonnaväärtuse suurendamiseks. See 
toetus peaks vältima konkurentsi 
moonutamist ning olema turu suhtes 
erapooletu. Sellest tulenevalt tuleks seada 
piirangud toetusesaajate suuruse ja 
õigusliku seisundi suhtes. Liikmesriikide 
poolt on keskmise ja suure tuleohuga 
piirkondadeks liigitatud aladel tuleks võtta 
tulekahju ohtu ennetavad meetmed. Kõik 
ennetavad meetmed peaksid moodustama 
ühe osa metsakaitsekavast. 
Loodusõnnetuse toimumine 
metsapotentsiaali taastamise meetme 
kohaldamise ajal peab olema riikliku 
teadusasutuse poolt ametlikult kinnitatud. 
Metsandusmeetmed tuleks vastu võtta 
liidu ja liikmesriikide poolt 
rahvusvahelisel tasandil antud kohustuste 
valguses ja need peaksid põhinema 
liikmesriikide riiklikel või piirkondlikel 
metsanduskavadel või samalaadsetel 

ka selleks, et võimaldada toetusesaajatel 
kavandada ja teostada suurendatud 
lisandväärtusega integreeritud projekte, 
peaks ühtne meede hõlmama kõiki 
metsanduse investeerimise ja juhtimisega 
seotud toetuse liike. See toetus peaks 
vältima konkurentsi moonutamist ning 
olema turu suhtes erapooletu ja kooskõlas 
keskkonnakaitse eesmärkidega, kaasa 
arvatud elurikkuse kavad. Sellest 
tulenevalt tuleks seada piirangud 
toetusesaajate suuruse ja õigusliku seisundi 
suhtes. Liikmesriikide poolt keskmise ja 
suure tuleohuga piirkondadeks liigitatud 
aladel tuleks võtta tulekahju ohtu 
ennetavad meetmed. Selleks et tagada 
põllumajandusmaa metsastamise vastavus 
keskkonnapoliitika eesmärkidele, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte 
seoses teatavate minimaalsete 
keskkonnanõuete määratlemisega.
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vahenditel, milles tuleks arvesse võtta 
ministrite konverentsidel Euroopa 
metsade kaitse kohta seatud kohustusi. 
Metsandusmeetmed peaksid kaasa aitama 
liidu metsandusstrateegia rakendamisele.
Selleks et tagada põllumajandusmaa 
metsastamise vastavus keskkonnapoliitika 
eesmärkidele, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu õigusakte seoses teatavate 
minimaalsete keskkonnanõuete 
määratlemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. 2007–2013 programmitöö 
perioodil olid metsanduse investeerimise ja 
juhtimisega seotud toetuse eri liigid 
hõlmatud erinevate meetmetega. 
Lihtsustamise huvides, aga ka selleks, et 
võimaldada toetusesaajatel kavandada ja 
teostada suurendatud lisandväärtusega 
integreeritud projekte, peaks ühtne meede 
hõlmama kõiki metsanduse investeerimise 
ja juhtimisega seotud toetuse liike. 
Kõnealuse meetmega peaks olema 
hõlmatud metsavarude laiendamine ja 
parandamine maa metsastamise ja 
agrometsandussüsteemide loomise kaudu, 
mis ühendavad endas ekstensiivse 
põllumajanduse ja metsandussüsteemid, 
metsatulekahjudest või muudest 
loodusõnnetustest tingitud kahjustuste 

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. 2007–2013 programmitöö 
perioodil olid metsanduse investeerimise ja 
juhtimisega seotud toetuse eri liigid 
hõlmatud erinevate meetmetega. 
Lihtsustamise huvides, aga ka selleks, et 
võimaldada toetusesaajatel kavandada ja 
teostada suurendatud lisandväärtusega 
integreeritud projekte, peaks ühtne meede 
hõlmama kõiki metsanduse investeerimise 
ja juhtimisega seotud toetuse liike. 
Kõnealuse meetmega peaks olema 
hõlmatud metsavarude laiendamine ja 
parandamine maa metsastamise ja 
agrometsandussüsteemide loomise kaudu, 
mis ühendavad endas ekstensiivse 
põllumajanduse ja metsandussüsteemid, 
metsatulekahjudest või muudest 
loodusõnnetustest tingitud kahjustuste 
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taastamine ja vastavad ennetusmeetmed, 
investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsandussaaduste töötlemisse ja 
turustamisse, mille eesmärk on metsa 
valdajate majandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse parandamine, ning tulusad 
investeeringud metsa ökosüsteemide 
kliimamuutusele vastupanuvõime 
tõhustamiseks ja keskkonnaväärtuse 
suurendamiseks. See toetus peaks vältima 
konkurentsi moonutamist ning olema turu 
suhtes erapooletu. Sellest tulenevalt tuleks 
seada piirangud toetusesaajate suuruse ja 
õigusliku seisundi suhtes. Liikmesriikide 
poolt on keskmise ja suure tuleohuga 
piirkondadeks liigitatud aladel tuleks võtta 
tulekahju ohtu ennetavad meetmed. Kõik 
ennetavad meetmed peaksid moodustama 
ühe osa metsakaitsekavast. 
Loodusõnnetuse toimumine 
metsapotentsiaali taastamise meetme 
kohaldamise ajal peab olema riikliku 
teadusasutuse poolt ametlikult kinnitatud. 
Metsandusmeetmed tuleks vastu võtta liidu 
ja liikmesriikide poolt rahvusvahelisel 
tasandil antud kohustuste valguses ja need 
peaksid põhinema liikmesriikide riiklikel 
või piirkondlikel metsanduskavadel või 
samalaadsetel vahenditel, milles tuleks 
arvesse võtta ministrite konverentsidel 
Euroopa metsade kaitse kohta seatud 
kohustusi. Metsandusmeetmed peaksid 
kaasa aitama liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele. Selleks et tagada 
põllumajandusmaa metsastamise vastavus 
keskkonnapoliitika eesmärkidele, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte 
seoses teatavate minimaalsete 
keskkonnanõuete määratlemisega.

taastamine ja vastavad ennetusmeetmed, 
investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsandussaaduste töötlemisse ja 
turustamisse, mille eesmärk on metsa 
valdajate ja metsatööliste majandusliku ja 
keskkonnaalase tulemuslikkuse 
parandamine, ning tulusad investeeringud 
metsa ökosüsteemide kliimamuutusele 
vastupanuvõime tõhustamiseks ja 
keskkonnaväärtuse suurendamiseks. See 
toetus peaks vältima konkurentsi 
moonutamist, olema turu suhtes erapooletu 
ja keskkonnakaitse eesmärkidega 
kooskõlas. Metsamajandamiskavasid, mis 
sisaldavad elurikkuse aspekte, tuleks 
rakendada kõikide maaelu arengu 
programmide raames rahastatavate 
metsade puhul. Sellest tulenevalt tuleks 
seada piirangud toetusesaajate suuruse ja 
õigusliku seisundi suhtes puidu tootmisel, 
mitte aga muude metsandustoodete puhul. 
Liikmesriikide poolt keskmise ja suure 
tuleohuga piirkondadeks liigitatud aladel 
tuleks võtta tulekahju ohtu ennetavad 
meetmed, mis laieneksid teedest 
kaugemale ning oleksid enamat kui 
veemahutid; see peaks hõlmama ka 
traditsiooniliste tegevuste 
moderniseerimist. Kõik ennetavad 
meetmed peaksid kuuluma metsakaitse 
peatüki all kohustuslikult igasse 
metsamajandamiskavasse. 
Loodusõnnetuse toimumine 
metsapotentsiaali taastamise meetme 
kohaldamise ajal peab olema riikliku 
teadusasutuse poolt ametlikult kinnitatud. 
Metsandusmeetmed tuleks vastu võtta liidu 
ja liikmesriikide poolt rahvusvahelisel 
tasandil antud kohustuste valguses ja need 
peaksid põhinema liikmesriikide riiklikel 
või piirkondlikel metsanduskavadel või 
samalaadsetel vahenditel, milles tuleks 
arvesse võtta ministrite konverentsidel 
Euroopa metsade kaitse kohta seatud 
kohustusi. Metsandusmeetmed peaksid 
kaasa aitama liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele. Selleks et tagada 
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põllumajandusmaa metsastamise vastavus 
keskkonnapoliitika eesmärkidele, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte 
seoses teatavate minimaalsete 
keskkonnanõuete määratlemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel. 
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele. 
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele. 
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel. 
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele. 
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele. 
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
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põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel. 
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel. 
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 50 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades prioriteetide 
4 ja 5 alla kuuluvaid meetmeid.

Or. en

Selgitus

Et suurendada programmi abil saavutatud positiivseid tulemusi kliimamuutuse leevendamisel 
ning elurikkuse kaitsmisel ja taastamisel, võiks neid eesmärke teenivatele meetmetele 
eraldada rohkem vahendeid. Nõue peaks olema seotud prioriteetidega 4 ja 5, mis käsitlevad 
ökosüsteemide taastamist ning ressursitõhusust. Nii on võimalik kohaldamisala laiendada ja 
hõlmata kõik nende prioriteetide alla kuuluvad meetmed, näiteks investeeringud ja projektid.

Muudatusettepanek 94
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel. 
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel. 
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
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innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele. 
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele. 
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel. 
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele. 
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele. 
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel. 
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.
Komisjon peaks koostama mõjuhinnangu 
selle summa edasise suurendamise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 95
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel. 
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele. 
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele. 
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel. 
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel. 
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele. 
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele. 
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel. 
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad, metsaomanikud ja 
muud maa valdajad saaksid nõuetekohaselt 
rakendada võetud kohustusi, peaksid 
liikmesriigid püüdma neile anda vajalikke 
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teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

oskusi ja teadmisi. Liikmesriigid peaksid 
säilitama 2007–2013 programmitöö 
perioodil saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 35 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega,
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Selleks et panustada põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamisse, tuleks 
moodustada EIP võrgustik, mis hõlmab 
põllumajanduse innovatsioonitegevuste 
rakendamisse kaasatud töörühmi, 
nõustamisteenuste osutajaid ja 
teadustöötajaid. Võrgustikku tuleks 
rahastada tehnilise abi osana liidu tasandil.

(47) Selleks et panustada põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamisse, tuleks 
moodustada EIP võrgustik, mis hõlmab 
põllumajanduse innovatsioonitegevuste 
rakendamisse kaasatud töörühmi,
sealhulgas nõustamisteenuste osutajaid, 
vabaühendusi, teadustöötajaid ja 
äriettevõtteid. Võrgustikku tuleks 
rahastada tehnilise abi osana liidu tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Riikka Manner

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

EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, edendades kogu liidus maaelu 
arengut viisil, mis täiendab muid ühise 
põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP”) 
vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt 
tasakaalustatuma, kliimasäästlikuma ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema 
ning uuenduslikuma liidu 
põllumajandussektori kujunemisele.

EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, edendades kogu liidus maaelu 
arengut viisil, mis täiendab muid ühise 
põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP”) 
vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt 
tasakaalustatuma, kliimasäästlikuma ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema 
ning uuenduslikuma liidu põllumajandus-
ja metsandussektori kujunemisele.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) põllumajanduse konkurentsivõime; (1) põllumajanduse ja metsanduse 
konkurentsivõime;

Or. en

Selgitus

Maaelu arengupoliitika eesmärgid ja prioriteedid toetavad põllumajanduse ja metsanduse 
konkurentsivõime saavutamist.

Muudatusettepanek 99
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) põllumajanduse konkurentsivõime; (1) põllumajanduse ja metsanduse 
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konkurentsivõime;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) loodusvarade jätkusuutlik majandamine 
ja kliimameetmed;

(2) loodusvarade, sealhulgas vee, mulla, 
elurikkuse ja energia jätkusuutlik 
majandamine ja kliimamuutusega 
võitlemise meetmed ning kliimamuutuse 
tagajärgedega kohandatavad säästvad 
põllumajandustootmise süsteemid;

Or. en

Muudatusettepanek 101
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) maamajandusest sõltuvate kohalike 
kogukondade õiglane ja inimväärne 
elatustase;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põllumajanduse ja metsanduse ning 
teadusuuringute ja innovatsiooni vaheliste
sidemete tugevdamine;

(b) põllumajanduse ja metsanduse ning 
teadusuuringute ja innovatsiooni säästvate 
tavade vaheliste seoste tugevdamine;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) noorte põllumajandustootjate 
haridus- ja toetussüsteemide tugevdamine 
ja arendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) kõigi põllumajandusvormide 
konkurentsivõime ning 
põllumajandusettevõtete elujõulisuse 
edendamine, keskendudes järgmistele 
valdkondadele:

(2) kõigi põllumajandus- ja 
metsandusvormide konkurentsivõime ning 
põllumajandusettevõtete elujõulisuse 
edendamine, keskendudes järgmistele 
valdkondadele:

Or. en

Muudatusettepanek 105
Satu Hassi
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toormetootjate parem integreerimine 
toiduahelasse toidukvaliteedi kavade, 
kohalike turgude edendamise ja lühikeste 
tarneahelate ning tootjarühmade ja 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
kaudu;

(a) toormetootjate ja tarbijate parem 
integreerimine toiduahelasse 
toidukvaliteedi kavade, kohalike turgude 
edendamise ja lühikeste tarneahelate ning 
tootjarühmade, tootja- ja tarbijarühmade
ja tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) põllumajandusest ja metsandusest 
sõltuvate ökosüsteemide ennistamine, 
säilitamine ja parandamine, keskendudes 
järgmistele valdkondadele:

(4) põllumajandusest ja metsandusest 
sõltuvate ökosüsteemide ning 
agroökoloogiliste ja agrometsanduslike 
süsteemide ennistamine, säilitamine ja 
parandamine, keskendudes järgmistele 
valdkondadele:

Or. en

Muudatusettepanek 107
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) põllumajandusest ja metsandusest 
sõltuvate ökosüsteemide ennistamine, 
säilitamine ja parandamine, keskendudes 

(4) põllumajandusest ja metsandusest 
sõltuvate ökosüsteemide ennistamine, 
säilitamine ja parandamine, samuti 
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järgmistele valdkondadele: nõuetekohase loomakasvatuse toetamine, 
keskendudes järgmistele valdkondadele:

Or. en

Selgitus

Nõuetekohane loomakasvatus hõlmab nii loomade heaolu kui ka tervist. ELis on vaja loomade 
heaolu ja tervishoidu veelgi parandada. Kooskõlas ELi 2020. aasta strateegiaga tugevdaks 
see liidu toidutootmist ja seega ka konkurentsivõimet. Nõuetekohane loomakasvatus aitab 
ühtlasi anda tarbijale ressursitõhusalt ja säästvalt valminud tooteid. Lisaks on loomade tervis 
ja inimtervis omavahel seotud (zoonoosid ja ravimiresistentsus).

Muudatusettepanek 108
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa maastike elurikkuse ja seisundi 
ennistamine ja säilitamine, sealhulgas 
Natura 2000 aladel ja kõrge loodusliku 
väärtusega aladel;

(a) Euroopa maastike elurikkuse ja seisundi
ning põllumajandusettevõtetes viljeldava 
geneetilise mitmekesisuse ennistamine, 
säilitamine ja säästev kasutamine, 
sealhulgas Natura 2000 aladel ja kõrge 
loodusliku väärtusega
põllumajandusaladel;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mullaharimise parandamine. (c) mulla struktuuri, erosiooni- ja 
äärmuslike ilmastikutingimuste taluvuse, 
viljakuse ja harimise parandamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 110
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) nõuetekohane loomakasvatus;

Or. en

Selgitus

Nõuetekohane loomakasvatus hõlmab nii loomade heaolu kui ka tervist. ELis on vaja loomade 
heaolu ja tervishoidu veelgi parandada. Kooskõlas ELi 2020. aasta strateegiaga tugevdaks 
see liidu toidutootmist ja seega ka konkurentsivõimet. Nõuetekohane loomakasvatus aitab 
ühtlasi anda tarbijale ressursitõhusalt ja säästvalt valminud tooteid. Lisaks on loomade tervis 
ja inimtervis omavahel seotud (zoonoosid ja ravimiresistentsus).

Muudatusettepanek 111
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) loodusvarade tõhusama kasutamise 
edendamine ja üleminek vähem CO2-
heiteid tootvale ja kliimamuutuste suhtes 
vastupidavale majandusele 
põllumajanduses ning toiduainete- ja 
metsandussektoris, keskendudes 
järgmistele valdkondadele:

(5) energia säästmise ja 
põllumajandusressursside tõhusa
kasutamise edendamine ja üleminek vähem 
CO2-heiteid tootvale ja kliimamuutuste 
suhtes vastupidavale majandusele 
põllumajanduses ning toiduainete- ja 
metsandussektoris, keskendudes 
järgmistele valdkondadele:

Or. en
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Muudatusettepanek 112
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) põllumajandusettevõtete veekasutuse 
tõhustamine;

(a) põllumajandusettevõtete veekasutuse 
säästlikumaks muutmine ja tõhustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põllumajandusettevõtete ja 
toiduainetetööstuse energiakasutuse 
tõhustamine;

(b) põllumajandusettevõtete ja 
toiduainetetööstuse energiasäästmise 
suurendamine ning energiakasutuse 
tõhustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvate energiaallikate, 
kõrvalsaaduste, jäätmete, jääkide ja muude 
toiduks mittekasutatavate toorainete 
pakkumise ja kasutamise hõlbustamine 
biomajanduse edendamise eesmärgil;

(c) taastuvate energiaallikate, 
kõrvalsaaduste, jäätmete, jääkide ja muude 
toiduks mittekasutatavate toorainete 
kohaliku pakkumise ja kasutamise 
hõlbustamine biomajanduse edendamise 
eesmärgil;
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Or. en

Muudatusettepanek 115
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) taastuvate energiaallikate, 
kõrvalsaaduste, jäätmete, jääkide ja muude 
toiduks mittekasutatavate toorainete 
pakkumise ja kasutamise hõlbustamine 
biomajanduse edendamise eesmärgil;

(c) taastuvate energiaallikate, 
kõrvalsaaduste, jäätmete, jääkide ja muude 
toiduks mittekasutatavate toorainete 
tootmise, pakkumise ja kasutamise 
hõlbustamine biomajanduse edendamise 
eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 116
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kliimamuutusi tekitava mõju ja 
ebameeldiva lõhna vähendamine, tagades, 
et põldudele ei laotata töötlemata 
sõnnikut;

Or. de

Selgitus

Käärimata sõnniku laotamine tekitab kohalikele elanikele tõsiseid ebameeldivusi. Ettepaneku 
eesmärk on suurendada põllumajanduse avalikku heakskiitu. Sõnniku kasutamine 
biogaasirajatises vähendab oluliselt lõhnasaastet ja kliimamuutusi tekitavat mõju.

Muudatusettepanek 117
Riikka Manner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegevusvaldkondade mitmekesistamise, 
uute väikeettevõtete ja töökohtade loomise 
hõlbustamine;

(a) tegevusvaldkondade mitmekesistamise, 
uute väikeettevõtete asutamise ja
olemasolevate arendamise ning
töökohtade loomise hõlbustamine;

Or. fi

Muudatusettepanek 118
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi prioriteetidega edendatakse 
innovatsiooni, keskkonna- ja 
kliimamuutuste leevendamist ning nende 
muutustega kohanemist käsitlevaid 
valdkondadevahelisi eesmärke.

Kõigi prioriteetidega edendatakse 
innovatsiooni, keskkonna- ja 
kliimamuutuste leevendamist ning nende 
muutustega kohanemist käsitlevaid 
valdkondadevahelisi eesmärke, tagades 
samas loomade heaolu kõrge taseme.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 13 on sätestatud, et põllumajanduspoliitika 
arendamisel pöörab EL täit tähelepanu loomade heaolu nõuetele; liit peaks tagama, et 
uuenduslik tehnika ja kasvuhoonegaaside heidet vähendavad tootmismeetodid ei kahjusta 
loomakasvatuses loomade heaolu.

Muudatusettepanek 119
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Peab olema tagatud kooskõla EAFRD 
toetuse ja Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondi rahastatud meetmete vahel.

1. Peab olema tagatud kooskõla EAFRD 
toetuse ja Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondi rahastatud meetmete või 
muude liidu rahastamisvahendite vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid, kes osalevad 
piirkondlikes programmides, võivad 
kinnitamiseks esitada ka riikliku 
raamistiku, mis sisaldab piirkondlike 
programmidega ühiseid elemente, millele 
ei ole ette nähtud eraldi eelarveraldisi.

3. Liikmesriigid, kes osalevad 
piirkondlikes programmides, esitavad 
kinnitamiseks ka riikliku raamistiku, mis 
sisaldab piirkondlike programmidega 
ühiseid elemente, millele ei ole ette nähtud 
eraldi eelarveraldisi.

Or. it

Muudatusettepanek 121
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) olukorra analüüs, võttes arvesse 
tugevaid ja nõrku külgi, võimalusi ja 
ohtusid (edaspidi „SWOT-analüüs”) ning 
selliste küsimuste väljaselgitamine, millele 
tuleb lahendus leida geograafilises 
piirkonnas, mis on hõlmatud kõnealuse 
programmiga ja vajaduse korral artiklis 8 
osutatud temaatiliste allprogrammidega.

(b) olukorra analüüs, võttes arvesse 
tugevaid ja nõrku külgi, võimalusi ja 
ohtusid (edaspidi „SWOT-analüüs”) ning 
selliste küsimuste väljaselgitamine, millele 
tuleb lahendus leida geograafilises 
piirkonnas, mis on hõlmatud kõnealuse 
programmiga ja vajaduse korral artiklis 8 
osutatud temaatiliste allprogrammidega.
SWOT-analüüsides keskendutakse nii 
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põllumajandusliku majapidamise 
elujõulisusele kui võimele kasutada 
keskkonnale soodsaid põllumajandusliku 
tootmise tavasid.

Or. fr

Muudatusettepanek 122
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Analüüsis keskendutakse liidu maaelu 
arengu prioriteetidele. 
Keskkonnaprobleemide, kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise ning 
innovatsiooniga seotud erivajaduste 
hindamisel võetakse arvesse kõiki liidu 
maaelu arengu prioriteete, et leida 
kõnealuses kahes valdkonnas asjakohane 
lahendus kummagi prioriteedi tasandil;

Analüüsis keskendutakse liidu maaelu 
arengu prioriteetidele. 
Keskkonnaprobleemide, elurikkuse, 
looduslike liikide, veemajanduse ja 
mullaharimise, kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise ning 
innovatsiooniga seotud erivajaduste 
hindamisel võetakse arvesse kõiki liidu 
maaelu arengu prioriteete, et leida 
kõnealuses kahes valdkonnas asjakohane 
lahendus kummagi prioriteedi tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c – alalõik 2 – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) programmi on integreeritud 
asjakohane lähenemisviis innovatsioonile, 
keskkonnale, sealhulgas Natura 2000
erivajadustele, ning kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele;

välja jäetud

Or. en



AM\902455ET.doc 29/79 PE489.555v01-00

ET

Muudatusettepanek 124
Britta Reimers, Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) teave selle kohta, kuidas programm 
täiendab meetmeid, mida rahastatakse 
muudest ühise põllumajanduspoliitika või 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest või 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist 
(EMFF);

(m) teave selle kohta, kuidas programm 
täiendab meetmeid, mida rahastatakse 
muudest ühise põllumajanduspoliitika või 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest või 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist 
(EMFF), ning määruse (EL) nr 
[ÜSR/2012] IV jaotises nimetatud 
rahastamisvahendite kohaldamise kohta;

Or. en

Selgitus

Viidatakse ühise strateegilise raamistiku määrusele, mille IV jaotises loetletakse eri 
rahastamisvahendid. Et neid vahendeid saaks kasutada ka maaelu arendamiseks (nt 
käibefondid), viidatakse jaotisele IV.

Muudatusettepanek 125
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punktid p a – p c (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p a) selliste metsandusettevõtete 
minimaalne suurus, mille toetus sõltub 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest ja 
metsamajandamiskavasse lisatavatest 
valitud elurikkuse meetmetest;
(p b) selliste maa-alade ja maatüüpide 
kindlaksmääramine, mida on võimalik 
metsastada, et vältida elurikkuse, 
keskkonna või rohumaade kahjustamist;
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(p c) hea metsandustava standard, mis 
saab maaelu arengu määruse raames 
metsandusmeetmete toetamise aluseks.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetus võib ka hõlmata lühiajalisi 
vastastikuseid vahetusi 
põllumajandusettevõtte juhtkonna liikmete
tasandil ja põllumajandusettevõtete 
külastamist.

Toetus võib ka hõlmata lühiajalisi 
vastastikuseid vahetusi põllumajandus- või 
metsandusettevõtte juhtkonna liikmete 
tasandil ja põllumajandusettevõtete 
külastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata maapiirkondade 
põllumajandustootjatel, metsa valdajatel 
ning VKEdel saada kasu 
nõustamisteenustest, et parandada oma 
ettevõtte või äriühingu majandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkust ning 
oma majapidamise, ettevõtte ja/või 
investeeringu kliimasõbralikkust ja 
vastupanuvõimet kliimamuutusele;

(a) aidata maapiirkondade 
põllumajandustootjatel, metsa valdajatel 
ning VKEdel saada kasu 
nõustamisteenustest, et parandada oma 
ettevõtte või äriühingu majandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkust ning 
oma majapidamise, ettevõtte ja/või 
investeeringu kliimasõbralikkust, loomade 
heaolu tagamist ja vastupanuvõimet 
kliimamuutusele;

Or. en
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Selgitus

Et tegutseda kooskõlas 2012.–2015. aasta uue loomade heaolu strateegiaga, milles nähakse 
ette koostoime suurendamine ÜPPga, tuleks loomade heaolu nõustamisteenuste korraldamisel 
täielikult arvesse võtta, kuna see on täielikult säästva põllumajanduse osa.

Muudatusettepanek 128
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata maapiirkondade 
põllumajandustootjatel, metsa valdajatel 
ning VKEdel saada kasu 
nõustamisteenustest, et parandada oma 
ettevõtte või äriühingu majandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkust ning 
oma majapidamise, ettevõtte ja/või 
investeeringu kliimasõbralikkust ja 
vastupanuvõimet kliimamuutusele;

(a) aidata maapiirkondade 
põllumajandustootjatel, metsa valdajatel 
ning VKEdel saada kasu 
nõustamisteenustest, et parandada oma 
ettevõtte või äriühingu majandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkust ning 
oma majapidamise, ettevõtte ja/või 
investeeringu kliimasõbralikkust ja 
vastupanuvõimet kliimamuutusele, ning 
aidata põllumajandusettevõtjatel oma 
toodangut töödelda ja turustada;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendada nõustajate koolitust. (c) edendada nõustajate koolitust
konkreetse eesmärgiga edendada 
edumeelseid säästva põllumajandusliku 
tootmise süsteeme, nagu 
mahepõllumajandus.

Or. en
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Muudatusettepanek 130
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 131
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesoleva meetme kohane toetus
hõlmab üksikute põllumajandustootjate ja 
tootjarühmade või -organisatsioonide 
liitumist järgmiste kavade ja süsteemidega:

Or. en

Muudatusettepanek 133
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b – alapunkt i – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lühikesed ja kohalikud toiduainete 
tarneahelad või

Or. en

Muudatusettepanek 134
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

haldamist käsitlevate liidu parimate tavade 
suunistele, välja arvatud süsteemid, mille 
raames sertifitseeritakse ainult vastavust 
põhilistele õigusnõuetele.

Or. en

Selgitus

Avalikke vahendeid ei või eraldada seadusest kinnipidamise kontrollimiseks. Maaelu arengu 
toetusi tuleks anda ainult avalike hüvede tootmiseks, mille käigus peetakse näiteks kinni 
oluliselt kõrgematest keskkonnakaitse või loomade heaolu normidest.

Muudatusettepanek 135
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 29 alusel.

Muudatusettepanek 136
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d ja punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(d) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on seotud põllumajanduslike ja 
metsanduslike keskkonnakohustuste 
täitmisega, liikide ja elupaikade elurikkuse 
kaitsestaatuse, Natura 2000 ala ning muude 
programmis kindlaksmääratud kõrge 
loodusliku väärtusega alade 
üldkasutusväärtuse suurendamisega, 
samuti kohustustega, mis tulenevad 
direktiivide 2009/147/EÜ, 92/42/EMÜ ja 
2000/60/EÜ rakendamisest, kaasa arvatud
esialgsed ning teostatavusuuringud;
(d a) on mittetootlikud investeeringud, mis 
on vajalikud ülalnimetatud direktiividest 
tulenevate kohustuslike nõuete täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 138
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
Loodusõnnetuses ja katastroofides

kahjustunud põllumajandusliku tootmise 
potentsiaali taastamine ning asjakohaste 

ennetusmeetmete kasutuselevõtmine
1. Käesoleva meetme kohane toetus on:
(a) investeeringud ennetusmeetmetesse, 
mille eesmärk on vähendada võimalike 
loodusõnnetuste ja katastroofide 
tagajärgi;
(b) investeeringud, mille eesmärk on teha 
korda loodusõnnetuses ja katastroofides 
kahjustunud põllumajandusmaa ning 
taastada tootmise potentsiaal.
2. Toetust antakse 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele. Toetust 
võib anda ka avaliku sektori asutustele, 
kui on võimalik osutada seosele sellise 
asutuse tehtud investeeringu ja 
põllumajandustootmise potentsiaali vahel.
Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
tingimusel, et liikmesriigi pädev 
ametiasutus kinnitab ametlikult, et on 
toimunud loodusõnnetus, ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ 
kohaselt vastu võetud meetmed 
taimehaiguse või kahjuripuhangu 
likvideerimiseks või selle leviku 
piiramiseks on hävitanud vähemalt 30 % 
vastavast põllumajanduslikust 
potentsiaalist.
4. Käesoleva meetme kohast toetust ei 
anta loodusõnnetuse või katastroofi tõttu 
saamata jäänud tulu hüvitamiseks.
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Liikmesriigid tagavad, et välditakse 
ülemäärast hüvitamist, mis võib tuleneda 
käesoleva meetme ning muude riiklike või 
liidu toetusvahendite või 
erakindlustusskeemide vahendite 
ühendamisest.
5. Lõike 1 punkti a kohase toetuse 
ülemmäär on sätestatud I lisas. Kõnealust 
maksimummäära ei kohaldata rohkem 
kui ühe toetusesaajaga ühisprojektide 
suhtes.
6. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse käesoleva 
meetme kohaseid toetuskõlblikke kulusid.

Or. en

Selgitus

See meede ei vasta programmi eesmärkidele ja on selgelt mõeldud sissetulekutoetuseks. Peale 
selle peaks kindlustusküsimustega tegelema turg ja selleks ei tuleks kulutada maksumaksja 
raha. Seetõttu kuulub see teema pigem esimese kui teise samba alla.

Muudatusettepanek 139
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a kohane toetus sõltub 
äriplaani esitamisest. Äriplaani 
rakendamine peab algama kuue kuu 
jooksul alates toetuse andmist käsitleva 
otsuse kuupäevast.

Lõike 1 punkti a kohane toetus sõltub 
äriplaani esitamisest, mille juurde kuulub 
mõjuhinnang keskkonnahoidlikkuse 
suurendamise kohta. Äriplaani 
rakendamine peab algama kuue kuu 
jooksul alates toetuse andmist käsitleva 
otsuse kuupäevast.

Or. en
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Muudatusettepanek 140
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva meetme kohane toetus on ette 
nähtud üksnes väikeinfrastruktuurile, mis 
on iga liikmesriigi poolt programmis 
kindlaks määratud. Maaelu arengu 
programmides võib ette näha erandeid 
eeskirjadest, mis käsitlevad 
investeeringuid lairiba-infrastruktuuri ja 
taastuvatesse energiaallikatesse. Sel juhul 
tuleb kehtestada selged kriteeriumid, 
millega tagatakse vastastikune täiendavus 
liidu muude rahastamisvahendite kohase 
toetusega.

2. Käesoleva meetme kohane toetus on ette 
nähtud väikeinfrastruktuurile, mis on iga 
liikmesriigi poolt programmis kindlaks 
määratud. Sel juhul tuleb kehtestada selged 
kriteeriumid, millega tagatakse 
vastastikune täiendavus liidu muude 
rahastamisvahendite kohase toetusega.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) metsastamine ja metsamaa loomine; (a) metsastamine ja metsamaa loomine 
vastavalt asjaomasele bioklimaatilisele 
tsoonile;

Or. en

Muudatusettepanek 142
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) agrometsandussüsteemide loomine; (b) agrometsandus- ja 
puiskarjamaasüsteemide loomine;

Or. en

Muudatusettepanek 143
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) metsatulekahjude vältimise varustus 
või infrastruktuur keskmise või suure 
tulekahjuohuga aladeks liigitatud metsa-
aladel; selleks antakse toetust vastavalt 
artiklile 25. Toetuse saamiseks peavad 
liikmesriigid määrama nimetatud aladel 
metsatulekahjude ennetamise varustuse 
või infrastruktuuri jaoks 
kaasrahastamise; 

Or. fr

Selgitus

Sageli puhkevad tulekahjud samadel metsa-aladel, sest mingit ennetusstrateegiat ei ole 
rakendatud. Ei ole mõistlik mitu korda järjest samade alade jaoks avalikku toetust anda. 
Seetõttu on vaja eristada tulekahju tõttu vajalikku taastamist ja tulekahjude ennetamist ning 
muuta ennetustegevus kõigi metsandusmeetmete ja toetuslepingute prioriteediks ja 
eeltingimuseks liikmesriikide suure või keskmise metsapõlenguohuga aladel.

Muudatusettepanek 144
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) metsapõlengutest ja loodusõnnetustest 
(sealhulgas kahjurite levik ja 
haiguspuhangud ning katastroofid ja 
kliimaga seotud ohud) tingitud 
metsakahjustuste ennetamine ja
kõrvaldamine;

(c) metsapõlengutest ja loodusõnnetustest 
(sealhulgas kahjurite levik ja 
haiguspuhangud ning katastroofid ja 
kliimaga seotud ohud) tingitud 
metsakahjustuste kõrvaldamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 145
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklites 36–40 sätestatud metsa 
omandiõiguse piiranguid ei kohaldata 
troopiliste või subtroopiliste metsade ja 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2019/93 
tähenduses väiksemate Egeuse mere saarte 
ning Prantsusmaa ülemeredepartemangude 
territooriumide metsaga kaetud alade 
suhtes.

Artiklites 23–27 sätestatud metsa 
omandiõiguse piiranguid ei kohaldata 
troopiliste või subtroopiliste metsade ja 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
nõukogu määruse (EMÜ) nr 2019/93 
tähenduses väiksemate Egeuse mere saarte 
ning Prantsusmaa ülemeredepartemangude 
territooriumide metsaga kaetud alade 
suhtes. Artiklites 23–27 ette nähtud 
omandiõiguse piirangud ei kehti 
keskkonnakaitse põhjendustel antava 
toetuse kohta, näiteks erosioonikaitse või 
metsavarude laiendamine, mis aitab 
kliimamuutust leevendada.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest, mis on kooskõlas
metsade säästva majandamise põhimõttega
(edaspidi „metsade säästev majandamine”), 
mis määratleti Euroopa metsade kaitset 
käsitleval ministrite konverentsil 1993. 
aastal.

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
sõltub toetus metsade säästva majandamise
põhimõttest (edaspidi „metsade säästev 
majandamine”), mis määratleti Euroopa 
metsade kaitset käsitleval ministrite 
konverentsil 1993. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskava või samaväärse 
dokumendi esitamisest, mis on kooskõlas 
metsade säästva majandamise põhimõttega 
(edaspidi „metsade säästev majandamine”), 
mis määratleti Euroopa metsade kaitset 
käsitleval ministrite konverentsil 1993. 
aastal.

Ettevõtete puhul, mis on suuremad 
teatavast suurusest, mille liikmesriigid 
peavad programmis kindlaks määrama, 
sõltub toetus täpsustatud 
ennetuseesmärkidega
metsamajandamiskava või elurikkuse 
kaitse meetmeid sisaldava samaväärse 
dokumendi esitamisest, mis on kooskõlas 
metsade säästva majandamise põhimõttega 
(edaspidi „metsade säästev majandamine”), 
mis määratleti Euroopa metsade kaitset 
käsitleval ministrite konverentsil 1993. 
aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Metsameetmete toetamine põhineb 
heade metsamajandamistavade standardil.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta
jooksul.

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 
kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 15 aasta
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse eraisikutest maaomanikele ja 
rentnikele, omavalitsustele ja nende 
liitudele, see hõlmab istutamiskulude 
hüvitamist ja iga-aastast toetust hektari 

1. Artikli 22 lõigu 1 punkti a kohast toetust 
antakse maaomanikele ja rentnikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning
muudele maavaldajatele, see hõlmab 
istutamiskulude hüvitamist ja iga-aastast 
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kohta, et hüvitada hooldusega seotud 
kulud, sealhulgas kevadise ja sügisese 
sanitaarraie kulud maksimaalselt 10 aasta 
jooksul.

toetust hektari kohta, et hüvitada 
hooldusega seotud kulud, sealhulgas 
kevadise ja sügisese sanitaarraie kulud 
maksimaalselt 10 aasta jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega ning vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele. Toetust ei 
anta lühikese raieringiga madalmetsa, 
jõulupuude või energia tootmiseks 
mõeldud kiirekasvuliste puude 
istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

2. Toetuskõlblikud on nii 
põllumajandusmaad kui ka 
mittepõllumajandusmaad. Istutatud liigid 
kohanevad piirkonna keskkonna- ja 
klimaatiliste tingimustega, vastavad 
keskkonna miinimumnõuetele ning on 
asjaomasesse bioklimaatilisse tsooni 
sobivad. Toetust ei anta lühikese 
raieringiga madalmetsa, jõulupuude või 
energia tootmiseks mõeldud kiirekasvuliste 
puude istutamiseks. Piirkondades, kus 
metsastamine on karmide mullastiku- ja 
kliimatingimuste tõttu raske, võib toetust 
anda kohalike tingimustega sobivamate 
muude mitmeaastaste puittaimeliikide (nt 
põõsad ja põõsastikud) istutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 152
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 

3. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
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õigusakte, milles käsitletakse lõikes 2 
osutatud keskkonna miinimumnõuete 
määratlemist.

õigusakte, milles käsitletakse lõikes 2 
osutatud keskkonna miinimumnõuete 
määratlemist. Keskkonna 
miinimumnõuded järgivad Euroopa 
Keskkonnaameti tüpoloogilist liigitamist 
ja hõlmavad kõiki Euroopa metsade eri 
liike.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Agrometsandussüsteemide loomine Agrometsandussüsteemide ja 
puiskarjamaasüsteemide loomine

Or. en

Muudatusettepanek 154
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid, mille puhul puid 
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
ekstensiivpõllumajandusega. 
Liikmesriigid määravad kindlaks hektarile 
istutatavate puude maksimumarvu, võttes 
arvesse kohalikke mullastiku- ja 
kliimatingimusi, metsataimede liike ning 
vajadust tagada maa põllumajanduslik 
kasutamine.

2. Agrometsandussüsteemid on 
maakasutussüsteemid, mille puhul puid 
kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
põllumajandusega. Liikmesriigid 
määravad kindlaks hektarile istutatavate 
puude maksimumarvu, võttes arvesse 
kohalikke mullastiku- ja kliimatingimusi, 
metsataimede liike ning vajadust tagada 
maa põllumajanduslik kasutamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Metsapõlengutest ja loodusõnnetustest 
ning katastroofidest tingitud 
metsakahjustuste ennetamine ja 
kõrvaldamine

Metsapõlengute ohu ennetamine

Or. fr

Muudatusettepanek 156
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse erametsaomanikele ning avaliku 
sektori osalusega ja avaliku sektori
metsaomanikele, omavalitsustele, 
riigimetsa haldajatele ja nende liitudele, et 
katta kulusid, mis on seotud järgmisega:

1. Artikli 22 lõike 1 punkti b a kohast 
toetust antakse erametsaomanikele ning 
avaliku sektori metsaomanikele ja nende 
liitudele, et katta kulusid, mis on seotud 
järgmisega:

Or. fr

Muudatusettepanek 157
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaitseotstarbelise infrastruktuuri 
loomine. Kui kõne all on

(a) ennetava infrastruktuuri loomine
(metsarajad, veevõtukohad, kraavid,
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tuletõkestusvööndid, siis võib toetus katta 
ka hoolduskulusid. Toetust ei anta 
põllumajandusega seotud tegevustele 
põllumajanduse keskkonnakaitse 
kohustustega hõlmatud aladel;

tuletõkestusvööndid), mis moodustab 
võrgustiku metsaga kaetud alade kaitseks 
kooskõlas kohalike ja piirkondlike 
metsatulekahjude ennetuskavadele.
Toetust ei anta põllumajandusega seotud 
tegevustele, eelkõige põllumajanduse 
keskkonnakaitse kohustustega hõlmatud 
aladel;

Or. fr

Muudatusettepanek 158
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) metsatulekahjude ja muude 
loodusõnnetuste vastu võetavad kohalikud 
väikesemahulised ennetusmeetmed;

(b) metsatulekahjude ja muude 
loodusõnnetuste vastu võetavad kohalikud 
väikesemahulised ennetusmeetmed; 
nendele meetmetele antakse toetust ainult 
juhul, kui need on kooskõlas kohalike ja 
piirkondlike metsatulekahjude 
ennetuskavadega;

Or. fr

Muudatusettepanek 159
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 – punktid c ja d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) metsatulekahjude, kahjurite leviku ja 
haiguspuhangute seire- ja 
teavitusvahendite hankimiseks ja 
täiustamiseks;

(c) metsatulekahjude, kahjurite leviku ja 
haiguspuhangute ohu prognoosimis- ja
seirevahendite ning teavitusvahendite
hankimine ja täiustamine metsaga kaetud 
aladel;

(d) metsapõlengutest ja muudest 
loodusõnnetustest (sealhulgas kahjurite 
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levik, haiguspuhangud ning katastroofid 
ja kliimamuutusega seotud sündmused) 
tingitud metsakahjustuste ennetamiseks ja 
kõrvaldamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 160
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega. Ettevõtete puhul, 
mis on suuremad teatavast suurusest, 
mille liikmesriigid peavad programmis 
kindlaks määrama, sõltub toetus 
üksikasjalike ennetuseesmärkidega 
metsamajandamiskavade esitamisest.

Toetuskõlblikud toimingud peavad olema 
kooskõlas liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavadega.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Metsatulekahjude ennetamiseks ettenähtud 
toetust võib anda metsaaladele, mis on 
liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavades liigitatud keskmise või 
suure põlenguriskiga aladeks.

Kooskõlas artikli 22 lõike 1 punktiga b a 
võib metsatulekahjude ennetamiseks 
ettenähtud toetust anda metsaaladele, mis 
on liikmesriikide kehtestatud 
metsakaitsekavades liigitatud keskmise või 
suure põlenguriskiga aladeks. Artikli 22 
lõike 1 punkti c kohast toetust antakse 
ainult juhul, kui eelnevalt on antud artikli 
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22 lõike 1 punkti b a kohast toetust.

Or. fr

Muudatusettepanek 162
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punkti d kohase toetuse 
andmise eelduseks on liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 
et loodusõnnetus on toimunud ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ 
kohaselt vastu võetud meetmed 
taimehaiguse või kahjurite leviku 
tõkestamiseks või piiramiseks on 
hävitanud vähemalt 30 % vastavast 
metsamajanduslikust potentsiaalist. 
Kõnealune protsendimäär määratakse 
kindlaks kas vahetult õnnetusele eelnenud 
kolmeaastase perioodi kestel eksisteerinud 
keskmise metsanduspotentsiaali alusel või 
õnnetusele eelnenud viieaastase perioodi 
kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama 
näitaja.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Lõige 3 on viidud üle artiklisse 26.

Muudatusettepanek 163
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 punkti d kohase toetuse andmise 
eelduseks on liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 
et loodusõnnetus on toimunud ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt 
vastu võetud meetmed taimehaiguse või 
kahjurite leviku tõkestamiseks või 
piiramiseks on hävitanud vähemalt 30 %
vastavast metsamajanduslikust 
potentsiaalist. Kõnealune protsendimäär 
määratakse kindlaks kas vahetult 
õnnetusele eelnenud kolmeaastase perioodi 
kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel või õnnetusele 
eelnenud viieaastase perioodi kestel 
eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama näitaja.

3. Lõike 1 punkti d kohase toetuse andmise 
eelduseks on liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 
et loodusõnnetus on toimunud ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt 
vastu võetud meetmed taimehaiguse või 
kahjurite leviku tõkestamiseks või 
piiramiseks on hävitanud vähemalt 20 %
vastavast metsamajanduslikust 
potentsiaalist. Kõnealune protsendimäär 
määratakse kindlaks kas vahetult 
õnnetusele eelnenud kolmeaastase perioodi 
kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel või õnnetusele 
eelnenud viieaastase perioodi kestel 
eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama näitaja.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva meetme kohast toetust ei 
anta loodusõnnetuse tõttu saamata 
jäänud tulu hüvitamiseks.

välja jäetud

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

Or. fr
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Selgitus

Lõige 4 on viidud üle artiklisse 26.

Muudatusettepanek 165
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Investeeringud metsa ökosüsteemide 
vastupanuvõime ja keskkonnaväärtuse 
parandamisse

Metsatulekahjudest ja õnnetustest tingitud 
metsakahjustuste kõrvaldamine ning
investeeringud metsa ökosüsteemide 
vastupanuvõime ja keskkonnaväärtuse 
parandamisse

Or. fr

Muudatusettepanek 166
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele,
erametsaomanikele, eraõiguslikele või
avaliku sektori osalusega asutustele, 
omavalitsustele ja nende liitudele. 
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka 
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 
ei kuulu riigieelarve alla.

1. Artikli 22 lõike 1 punktide c ja d kohast 
toetust antakse erametsaomanikele ning
avaliku sektori metsaomanikele käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel. 

Or. fr

Muudatusettepanek 167
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse füüsilistele isikutele,
erametsaomanikele, eraõiguslikele või
avaliku sektori osalusega asutustele, 
omavalitsustele ja nende liitudele.
Riigimetsa puhul võib toetust anda ka
selliseid metsi haldavatele asutustele, kes 
ei kuulu riigieelarve alla.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti d kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, avaliku sektori 
osalusega ja avaliku sektori 
metsaomanikele, omavalitsustele, 
riigimetsa haldajatele ja nende liitudele.
Toetust võib anda ka riigimetsa
haldavatele asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Investeeringute eesmärk on täita 
kohustusi, mis on võetud keskkonnaalaste 
eesmärkide saavutamiseks või ökosüsteemi 
teenuste osutamiseks ja/või asjaomase 
piirkonna metsa ja metsaala 
üldkasutusväärtuse suurendamiseks või 
metsa ökosüsteemide kliimamuutuse 
leevendusmeetmete potentsiaali 
tõhustamiseks, võttes arvesse 
majanduskasu saamise võimalust 
pikaajalises perspektiivis.

2. Investeeringute eesmärk on:

(a) metsapõlengutest ja muudest 
loodusõnnetustest (sealhulgas kahjurite 
levik, haiguspuhangud, kliimamuutus ja 
katastroofid) tingitud metsakahjustuste 
ennetamine ja kõrvaldamine;
(b) kohustuste täitmine, mis on võetud 
keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks 
või ökosüsteemi teenuste osutamiseks 
ja/või asjaomase piirkonna metsa ja 
metsaala üldkasutusväärtuse 
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suurendamiseks või metsa ökosüsteemide 
kliimamuutuse leevendusmeetmete 
potentsiaali tõhustamiseks, võttes arvesse 
majanduskasu saamise võimalust 
pikaajalises perspektiivis.

Or. fr

Muudatusettepanek 169
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõike 2 punkti a kohase toetuse 
andmise eelduseks on liikmesriigi pädeva 
ametiasutuse ametlik kinnitus selle kohta, 
et loodusõnnetus on toimunud ning et see 
õnnetus või direktiivi 2000/29/EÜ 
kohaselt vastu võetud meetmed 
taimehaiguse või kahjurite leviku 
tõkestamiseks või piiramiseks on 
hävitanud vähemalt 30 % vastavast 
metsamajanduslikust potentsiaalist. 
Kõnealune protsendimäär määratakse 
kindlaks kas vahetult õnnetusele eelnenud 
kolmeaastase perioodi kestel eksisteerinud 
keskmise metsanduspotentsiaali alusel või 
õnnetusele eelnenud viieaastase perioodi 
kestel eksisteerinud keskmise 
metsanduspotentsiaali alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama 
näitaja.

Or. fr

Muudatusettepanek 170
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõike 2 punkti a kohast toetust ei 
anta loodusõnnetuse tõttu saamata 
jäänud tulu hüvitamiseks. Liikmesriigid 
tagavad, et välditakse ülemäärast 
hüvitamist, mis võib tuleneda käesoleva 
meetme ning muude riiklike või liidu 
toetusvahendite või 
erakindlustusskeemide vahendite 
ühendamisest.

Or. fr

Muudatusettepanek 171
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele ning 
VKEdele investeeringuteks, millega 
suurendatakse metsanduse potentsiaali või 
mis on seotud metsasaaduste lisandväärtust 
suurendava töötlemise ja turustamisega. 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 
väiksemate Egeuse mere saarte ja 
Prantsuse ülemeredepartemangude 
territooriumidel võib toetust anda ka 
muudele kui väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.

1. Artikli 22 lõike 1 punkti e kohast toetust 
antakse erametsaomanikele, 
omavalitsustele ja nende liitudele, 
metsatöölistele ja nende liitudele ning 
VKEdele investeeringuteks, millega 
suurendatakse metsanduse potentsiaali või 
mis on seotud metsasaaduste lisandväärtust 
suurendava töötlemise ja turustamisega. 
Assooride, Madeira, Kanaari saarte, 
määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses 
väiksemate Egeuse mere saarte ja 
Prantsuse ülemeredepartemangude 
territooriumidel võib toetust anda ka 
muudele kui väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 172
João Ferreira
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohandada kõnealustesse rühmadesse 
kuuluvate tootjate toodangut ja 
tootmisprotsessi turunõuetele;

(a) kohandada kõnealustesse rühmadesse 
kuuluvate tootjate toodangut ja 
tootmisprotsessi turunõuetele, 
propageerides samal ajal kohalikke ja 
keskkonnahoidlikke taimesorte, mis 
põhinevad piirkondlikel eripäradel;

Or. en

Muudatusettepanek 173
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis sisaldavad 
ühte või enamat põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustust 
põllumajandusmaal. Põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimatoetust võib anda ka 
muudele maavaldajatele või muudele 
maavaldajate rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes kasutavad 
põllumajandusliku tootmise tavasid ja 
keskkonnajuhtimisvahendeid, mis
pakuvad põllumajandus- ja 
keskkonnaprobleemidele integreeritud 
lahendusi. Eelistatakse üleminekut 
mahepõllumajandusele ja muudele 
agroökoloogilistele tootmissüsteemidele. 
Kliimaalase eesmärgina tuleks 
suurendada kogu põllumajandusettevõtte 
või -süsteemi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise tulemuslikkust. 
Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetust võib anda ka muudele 
maavaldajatele või muudele maavaldajate 
rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud. Liikmesriigid 
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peaksid eelistama olemasolevaid 
põllumajanduse keskkonnameetmeid, mis 
on osutunud keskkonnahoidlikkuse osas 
kõige tulemuslikumaks.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine.

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine. Liikmesriigid 
võivad määrata maaelu arengu 
programmides teatavat liiki kohustuste 
jaoks ka lühema ajavahemiku, juhul kui 
on tõendatud, et see ei vähenda 
keskkonnaalast kasu.

Or. en

Selgitus

Paljud põllumajandustootjad ei soovi viieaastaseks ajavahemikuks teatavat liiki kohustusi 
võtta, mistõttu võimalik keskkonnaalane kasu võib kaotsi minna. Lubatud peaks olema 
kohustuste võtmine üheks aastaks, juhul kui liikmesriik suudab tõendada, et see ei sea ohtu 
keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide saavutamist. Selline kohustuste võtmine võiks olla 
mõeldav näiteks pestitsiidivaba põllumajandustootmise osas (enamiku pestitsiidide pritsimine 
annab tulemusi ainult samal aastal ja ei tõrju enam kahjureid järgmisel aastal).

Muudatusettepanek 175
Dan Jørgensen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine.

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema või lühema
ajavahemiku, muu hulgas sel viisil, et 
pärast esialgse perioodi lõppu nähakse ette 
kõnealuse ajavahemiku iga-aastane 
pikendamine. Liikmesriigid võivad muuta 
nimetatud ajavahemiku alaliseks, kui 
kohustused on kirja pandud 
maakasutusele seatud servituuti, mis 
kantakse riiklikku maakatastrisse.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks
ajavahemikuks. Kui aga on vaja saavutada 
või säilitada kavandatud keskkonnaalast 
kasu, võivad liikmesriigid määrata oma 
maaelu arengu programmides teatavat liiki 
kohustuste jaoks pikema ajavahemiku, muu 
hulgas sel viisil, et pärast esialgse perioodi 
lõppu nähakse ette kõnealuse ajavahemiku 
iga-aastane pikendamine.

5. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse programmis määratud
ajavahemikuks ja kehtestatakse 
võimalikult suure paindlikkusega toetuse 
maksmise aja seisukohast. Kui aga on vaja 
saavutada või säilitada kavandatud 
keskkonnaalast kasu, võivad liikmesriigid 
määrata oma maaelu arengu programmides 
teatavat liiki kohustuste jaoks pikema 
ajavahemiku, muu hulgas sel viisil, et 
pärast esialgse perioodi lõppu nähakse ette 
kõnealuse ajavahemiku iga-aastane 
pikendamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 177
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummaega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
tarvikuna või osaliselt. Vajaduse korral
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummaega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
tarvikuna või osaliselt. Alaliste kohustuste
korral võib toetust maksta ühekordse 
kindlasummalise väljamaksena kogu 
hüvitise ulatuses. Sellisel juhul peavad 
kohustused olema kirja pandud 
maakasutusele seatud servituuti ning 
kantud riiklikku maakatastrisse.

Or. en

Muudatusettepanek 178
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva meetme kohast toetust ei anta
kohustuste puhul, mis on hõlmatud 
mahepõllundusmeetmega.

Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust ei anta
mahepõllundusele üleminekuks või selle 
säilitamiseks.

Or. en

Selgitus

Põllumajanduse keskkonnameetme raames võib põllumajandustootja saada rahastust näiteks 
traditsiooniliste biotoopide või ulatuslike puhvervööndite loomiseks ja säilitamiseks. See 
võimalus peaks alles jääma.
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Muudatusettepanek 179
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Toetust võib anda põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamiseks
tehtavate toimingute jaoks, mis ei kuulu
lõigete 1–8 reguleerimisalasse.

9. Toetust antakse põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamiseks ja 
säästvaks kasutamiseks lõigete 1–8 sätete 
alusel hõlmamata tegevuste osas.
Käesoleva meetme lisamine maaelu 
arengu programmi on kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse kasutatava põllumajandusmaa 
hektari kohta põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele, kes 
vabatahtlikult lähevad üle nõukogu 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavadele 
ja meetoditele või neid säilitavad.

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse kasutatava põllumajandusmaa 
hektari kohta põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootjate rühmadele, kes 
vabatahtlikult lähevad üle nõukogu 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
mahepõllumajandusliku tootmise tavadele 
ja meetoditele või neid säilitavad.
Käesoleva meetme lisamine maaelu 
arengu programmi on kohustuslik.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Åsa Westlund
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui toetust antakse 
mahepõllumajanduse säilitamiseks, 
võivad liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides näha ette iga-aastase 
pikendamise pärast esialgse perioodi 
lõppemist.

3. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse vähemalt üheks aastaks.

Or. en

Selgitus

Et lihtsustada üleminekut täielikult tunnustatud mahepõllumajandusele, oleks põhjendatum ja 
põllumajandustootja jaoks lihtsam näha ette üheaastased kohustused ning kohustused 
mahepõllumajanduse säilitamiseks. Mahepõllumajanduse alustamisega seotud kulud 
pidurdavad põllumajandustootja ümberlülitumist mahepõllumajanduselt 
tavapõllumajandusele. Põllumajandustootja pikaajalist pühendumist mahepõllumajandusele 
saab tõhusamalt tagada tootja osalemisega sertifitseerimissüsteemis.

Muudatusettepanek 182
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui toetust antakse 
mahepõllumajanduse säilitamiseks, võivad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides näha ette iga-aastase 
pikendamise pärast esialgse perioodi 
lõppemist.

3. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Liikmesriigid loovad 
mehhanismi, mis stimuleerib 
põllumajandustootjaid osalema 2020. 
aasta järgses järelmeetmes, et edendada 
käesoleva meetme kasutamist ka pärast 
2015. aastat. Kui toetust antakse 
mahepõllumajanduse säilitamiseks, võivad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides näha ette iga-aastase 
pikendamise pärast esialgse perioodi 
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lõppemist.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Kui toetust antakse 
mahepõllumajanduse säilitamiseks,
võivad liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides näha ette iga-aastase 
pikendamise pärast esialgse perioodi 
lõppemist.

3. Käesoleva meetme kohased kohustused 
võetakse viie kuni seitsme aasta pikkuseks 
ajavahemikuks. Sellegipoolest võivad 
liikmesriigid taotletud keskkonnakasu 
saavutamise või säilitamise eesmärgil 
näha oma maaelu arengu programmides 
ette pikema või lühema ajavahemiku.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohane toetus on iga-
aastane toetus, mida makstakse kasutusel 
oleva põllumajandus- või metsamaa hektari 
kohta, et hüvitada toetusesaajate kantud 
kulusid ja saamatajäänud tulu, mis on 
tingitud ebasoodsatest tingimustest 
asjaomastel aladel seoses direktiivide 
92/43/EMÜ, 2009/147/EÜ ja 2000/60/EÜ 
rakendamisega.

1. Käesoleva meetme kohane toetus on iga-
aastane toetus, mida makstakse kasutusel 
oleva põllumajandus- või metsamaa hektari 
kohta, et hüvitada toetusesaajate kantud 
kulusid ja saamatajäänud tulu, mis on 
tingitud ebasoodsatest tingimustest 
asjaomastel aladel seoses direktiivide 
92/43/EMÜ, 2009/147/EÜ ja 2000/60/EÜ 
rakendamisega. Alaliste kohustuste korral 
võib toetust maksta ühekordse 
kindlasummalise väljamaksena kasutusel 
oleva põllumajandus- või metsamaa 
hektari kohta kogu hüvitise ulatuses. 
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Sellisel juhul peavad kohustused olema 
kirja pandud maakasutusele seatud 
servituuti ning kantud riiklikku 
maakatastrisse. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võib toetust anda 
hektari asemel muu ühiku (nt 
vooluveekogu kilomeeter) maksumuse 
alusel.
Toetust võib anda ka materiaalseteks 
ja/või mittemateriaalseteks mittetootlikeks 
investeeringuteks, mis on vajalikud 
direktiividest 2009/147/EÜ, 92/43/EMÜ ja 
2000/60/EÜ tulenevate nõuete täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 4 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) millega kehtestatakse maakasutusviisi 
olulised muudatused ja/või 
põllumajandustava olulised piirangud, 
mistõttu tulu väheneb märkimisväärselt.

(d) millega kehtestatakse kohustuslikud
maakasutusviisi olulised muudatused ja/või 
põllumajandustava olulised piirangud, 
mistõttu tulu väheneb märkimisväärselt.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajandusalad, mis direktiivi 
2000/60/EÜ kohaselt kuuluvad 
vesikondade majandamiskavadesse.

(c) põllumajandusalad ja metsaalad, mis 
direktiivi 2000/60/EÜ kohaselt kuuluvad 
vesikondade majandamiskavadesse.
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Or. en

Muudatusettepanek 187
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Liikmesriigid tagavad eraldi eelarved 
Natura 2000 põllumajandusaladele, 
Natura 2000 metsaaladele ning 
põllumajandusaladele, mis direktiivi 
2000/60/EÜ kohaselt kuuluvad 
vesikondade majandamiskavadesse.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2017 põllumajandustootjatele 
piirkondades, mis vastasid 2007–2013 
programmitöö perioodil toetuse saamise 
tingimustele määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 36 lõike a alapunkti ii kohaselt, 
kuid ei ole enam toetuskõlblikud pärast 
artikli 46 lõikes 3 osutatud uut 
piirkondade piiritlemist. Kõnealune toetus 
väheneb järk-järgult alates 2014. aastast, 
mil toetuse määr on võrreldes 2013. 
aastaga 80 % ning lõpuks 2017. aastal 
20 %.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 189
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja neid 
käsitatakse oluliste looduslike piirangutega 
aladena, kui vähemalt 50 % kasutatavast 
põllumajandusmaast vastab lävendi poolest
kas vähemalt ühele II lisas loetletud 
kriteeriumile või liikmesriikide tasandil 
praegu kehtiva indeksisüsteemi 
kombineeritud biofüüsikalistele 
kriteeriumidele. Selle tingimuse täitmine 
peab olema tagatud kohalike haldusüksuste
(„LAU 2”) või neist väiksemate üksuste, 
näiteks omavalitsusüksuste tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Riikka Manner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 191
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesoleva meetme kohast loomade 
heaolu toetust antakse 
põllumajandustootjatele, kes vabatahtlikult 
teostavad toiminguid, mis hõlmavad ühte 
või mitut loomade heaolu parandavat 
kohustust, mis lähevad kaugemale 
kehtivatest õigusnormidest. Käesoleva 
meetme lisamine maaelu arengu 
programmi on kohustuslik.

Or. en

Selgitus

Raportööri muudatusettepaneku 61 alusel.

Muudatusettepanek 192
Satu Hassi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Need kohustused võetakse tavaliselt viieks 
kuni seitsmeks aastaks. Juhul kui see on 
vajalik ja põhjendatud, määratakse pikem 
ajavahemik. 

Or. en

Muudatusettepanek 193
Kriton Arsenis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 194
Kriton Arsenis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Toetust võib anda avaliku sektori ja
eraõiguslikele asutustele metsa geneetiliste 
ressursside säilitamiseks ja edendamiseks 
lõigetega 1, 2 ja 3 hõlmamata toimingute 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

soodustatakse koostöövorme, millesse on 
kaasatud toormetootjad ja vähemalt kaks 
üksust ning milles eelkõige käsitletakse 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 196
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) koostöö tarneahelas osalejate vahel, 
et edendada loomade heaolu arvestavaid 
tootmissüsteeme.

Or. en

Selgitus

Koostöömeede on hea vahend, mille abil integreerida eri osalejaid kaasates toiduainete 
tarneahelasse loomade heaolu ja aidata seeläbi kaasa jätkusuutlikule loomakasvatusele.

Muudatusettepanek 197
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kindlustatud põllumajandus- ja 
metsandustootjale otse makstav rahaline 
toetus saagi, loomade, taimede ja puistu
kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, tulekahjudest,
looma- või taimehaigustest, kahjurite 
levikust või taasmetsastamise kuludest
tuleneva majandusliku kahju hüvitamiseks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 198
Kārlis Šadurskis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 199
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 200
Kārlis Šadurskis

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



PE489.555v01-00 68/79 AM\902455ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 201
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 202
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 203
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 204
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 4 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule vahearuande käesoleva 
määruse kohaste riskijuhtimismeetmete 
rakendamise kohta ning soovitab 
vajaduse korral asjakohaseid 
parandusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saagi, loomade ja taimede kindlustamine Saagi, loomade ja taimede ja metsa
kindlustamine

Or. fr

Muudatusettepanek 206
Gaston Franco

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Metsanduse valdkonnas antakse 
artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
ainult kindlustuseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest ja tulekahjudest 
tingitud kahju hüvitamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 207
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Loomahaiguste puhul võib maksta 
rahalist hüvitist üksnes Maailma 
Loomatervise Organisatsioon koostatud 
loomahaiguste nimekirjas ja/või otsuse 
90/424/EMÜ lisas esitatud loomahaiguste 
nimekirjas nimetatud haiguste korral, mis 
ei tulene selliste jätkusuutmatute 
süsteemide nagu tööstusliku 
põllumajandustootmise ja 
monokultuuride kasutamisest.
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Or. en

Muudatusettepanek 208
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 209
Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) olemasolevate kohalike 
tegevusrühmade võimalus teostada 
kogukondlike projektide jaoks vajalikke 
uuringuid ja kavandamist, et taotleda 
uute valdkondade hõlmamist LEADERi 
programmiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 210
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kinnisvara ehitamine, soetamine, sh 
liisinguga soetamine, või parandamine;

(a) kinnisvara ehitamine, soetamine, sh 
liisinguga soetamine, või parandamine, 
eelistades energia- ja kliimasäästlikke 
ehitisi;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Satu Hassi
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) uute masinate ja seadmete ostmine või 
liisimine, sealhulgas arvutitarkvara, 
ülempiiriga kuni vara turuväärtuseni;

(b) uute masinate ja seadmete ostmine või 
liisimine, sealhulgas arvutitarkvara, 
ülempiiriga kuni vara turuväärtuseni, 
eelistades energia- ja kliimasäästlikke 
seadmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra. 
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud investeeringuid 
käsitada toetuskõlblike kulutustena, kui 
keskkonnaanalüüsiga tõendatakse, et 

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 15 % võrra 
või mis võimaldavad vee 
korduskasutamist. Erandina võib ELiga 
pärast 2004. aastat ühinenud 
liikmesriikides uutesse niisutusseadmetesse 
tehtud investeeringuid käsitada 
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asjaomane investeering on säästev ning 
sellest ei tulene kahjulikku mõju 
keskkonnale.

toetuskõlblike kulutustena, kui 
keskkonnaanalüüsiga tõendatakse, et 
asjaomane investeering on säästev ning 
sellest ei tulene kahjulikku mõju 
keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 214
Satu Hassi
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 215
João Ferreira

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teavitada laiemat üldsust ja võimalikke 
toetusesaajaid maaelu arengu poliitikast;

(c) teavitada laiemat üldsust ja võimalikke 
toetusesaajaid maaelu arengu poliitikast ja 
rahastamisvõimalustest;

Or. en

Muudatusettepanek 216
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 217
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) toetab ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelist 

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

kliimamuutustele vastupanuvõimelist 
põllumajandussektorit, mis on kooskõlas 
maamajanduse aluseks olevate peamiste 
loodusressurssidega,

Or. en

Selgitus

On oluline, et ettevõtlus- ja innovatsiooniprogrammi kasutataks säästva arengu strateegiaga 
kooskõlas oleva jätkusuutliku põllumajanduse raames loomade heaolu parandamiseks.

Muudatusettepanek 218
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 219
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) keskendub keskkonna säilitamise,
agro-ökoloogiliste tootmissüsteemide ja 
vähese sisendiga põllumajandustava 
edendamise ning kliimamuutustega
kohanemise ja nende leevendamise 
protsesside tõhustamisele;
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Or. en

Muudatusettepanek 220
Karin Kadenbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) tõhustab protsesse keskkonna 
säilitamiseks, kliimamuutustega 
kohanemiseks ja nende leevendamiseks, 
kaitstes samal ajal loomade heaolu; 

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 13 on sätestatud, et põllumajanduspoliitika 
arendamisel pöörab EL täit tähelepanu loomade heaolu nõuetele; EL peab tagama, et 
innovatsioonipartnerluse raames toimuv tegevus ei avalda negatiivset mõju 
põllumajandusloomade heaolule, vaid hoopis edendab seda.

Muudatusettepanek 221
Britta Reimers

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 222
Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 223
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 224
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 225
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Vähemalt 50 % EAFRD 
rahastamisosaluse kogusummast maaelu 
arengu programmi jaoks tuleb kulutada 
prioriteetide 4 ja 5 kohastele meetmetele.

Or. en

Selgitus

Et suurendada programmi abil saavutatud positiivseid tulemusi kliimamuutuse leevendamisel 
ning elurikkuse kaitsmisel ja taastamisel, võiks neid eesmärke teenivatele meetmetele 
eraldada rohkem vahendeid. Nõue peaks olema seotud prioriteetidega 4 ja 5, mis käsitlevad 
ökosüsteemide taastamist ning ressursitõhusust. Nii on võimalik kohaldamisala laiendada ja 
hõlmata kõik nende prioriteetide alla kuuluvad meetmed, näiteks investeeringud ja projektid.

Muudatusettepanek 226
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 66 välja jäetud

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

Muudatusettepanek 227
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 1. osa – tabel – rida 1 – veerg 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maaelu arengu prioriteet 3: toiduahela 
korraldamise edendamine ja riskijuhtimine
põllumajanduses

Maaelu arengu prioriteet 3: toiduahela 
korraldamise edendamine põllumajanduses

Or. en

Muudatusettepanek 228
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – jaotis 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 – Põllumajandustoodete ja 
toiduainete kvaliteedikavad
Artiklid 32 ja 33 – Toetused looduslikust 
või muust eripärast tingitud piirangutega 
aladele

Artikkel 17 – Põllumajandustoodete ja 
toiduainete kvaliteedikavad
Artiklid 32 ja 33 – Toetused looduslikust 
või muust eripärast tingitud piirangutega 
aladele

Artikkel 34 – Loomade heaolu

Or. en

Selgitus

Loomade heaolu järgivad põllumajandustootjad vastavad turunõudlusele ja saavad küsida 
oma toodete eest kõrgemat hinda, mis suurendab nende konkurentsivõimet. Neid on vaja 
toetada kõnealustele tootmissüsteemidele üleminekul.


