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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Esmatähtis on tasakaalustada 
toiduahelas jõupositsiooni tootjate kasuks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi vastavaid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide sama-
ja õigeaegse ning sobiva edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(2) Eriti oluline on, et komisjon viiks kõigil 
ettevalmistuse, rakendamise, järelevalve 
ja hindamise etappidel läbi vastavaid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Avalikkuse osalus tuleks tagada 
nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul kui 
ka Euroopa tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
sobiva edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Arvesse tuleks võtta komisjoni 
eesmärke seoses tulevase ühise 
põllumajanduspoliitikaga (ÜPP) sellistes 
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valdkondades nagu loodusvarade säästev 
haldamine, toiduga kindlustatus, 
põllumajandustegevus kogu Euroopas, 
tasakaalustatud regionaalareng, ELi 
põllumajanduse konkurentsivõime ja ÜPP 
lihtsustamine;

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Eriti tähtis on lihtsustada 
põllumajandustootjate jaoks ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamise 
halduseeskirju, kuid see lihtsustamine ei 
tohiks siiski väljenduda kriteeriumide 
ülemäärases ühtlustamises, mille puhul ei 
võeta arvesse kohalikke ja piirkondlikke 
eripärasid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Liidu rahastamist on vaja selleks, et 
ergutada tunnustatud ettevõtjate 
organisatsioone koostama töökavasid 
oliiviõli ja lauaoliivide tootmiskvaliteedi 
parandamiseks. Sellega seoses tuleks 
käesolevas määruses sätestada liidu toetuse 
andmine vastavate töökavade raames 
võetavatele meetmetele antud prioriteetide 
alusel. Asjaomased meetmed peaksid siiski 
olema kõige kasulikumad ning 
kaasrahastamine peaks toimuma selliste 
töökavade kvaliteedi tõstmise nimel.

(30) Liidu rahastamist on vaja selleks, et 
ergutada tunnustatud ettevõtjate 
organisatsioone koostama töökavasid 
oliiviõli ja lauaoliivide tootmiskvaliteedi 
parandamiseks, pöörates erilist tähelepanu 
sellisele toodangule spetsialiseerunud 
Euroopa Liidu lõunapoolsete riikide 
piirkondadele. Sellega seoses tuleks 
käesolevas määruses sätestada liidu toetuse 
andmine vastavate töökavade raames 
võetavatele meetmetele antud prioriteetide 
alusel. Asjaomased meetmed peaksid siiski 
olema kõige kasulikumad ning 
kaasrahastamine peaks toimuma selliste 
töökavade kvaliteedi tõstmise nimel.



AD\918156ET.doc 5/8 PE494.633v02-00

ET

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Piirkondades, kus puu- ja 
köögiviljasektoris on tootmise 
organiseeritus madal, tuleks lubada 
täiendavate riiklike rahaliste toetuste 
andmist. Liikmesriikidele, kellel on erilisi 
struktuurilisi raskusi, peaks liit need 
toetused hüvitama.

(37) Piirkondades, kus puu- ja 
köögiviljasektoris on tootmise 
organiseeritus madal, eelkõige Euroopa 
Liidu lõunapoolsete riikide 
mägipiirkondades, saartel ja 
piirkondades, mida mõjutavad eriti 
sellised ilmastikunähtused nagu põud,
tuleks lubada täiendavate riiklike rahaliste 
toetuste andmist. Liikmesriikidele, kellel 
on erilisi struktuurilisi raskusi ja keda 
mõjutab praegune majandus- ja 
sotsiaalkriis, peaks liit need toetused 
hüvitama.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Võttes arvesse tarbijate huvi saada 
piisavat ja läbipaistvat tooteteavet, peaks 
olema eelkõige võimalik määrata 
juhtumipõhiselt vastaval geograafilisel 
tasandil kindlaks asjakohane tootmiskoht, 
võttes samas arvesse teatavate sektorite 
eripära (eelkõige töödeldud 
põllumajandustoodete puhul).

(54) Võttes arvesse tarbijate huvi saada 
piisavat ja läbipaistvat tooteteavet, peaks 
olema eelkõige võimalik määrata 
juhtumipõhiselt vastaval geograafilisel 
tasandil kindlaks asjakohane tootmiskoht, 
võttes arvesse tagajärgi, mida võib 
põhjustada mittetäieliku ja eksliku teabe 
esitamine võrdluspiirkonna majandus- ja 
tootmisringkondades, ning võttes samas 
arvesse teatavate sektorite eripära
piirkondlikul tasandil (eelkõige töödeldud 
põllumajandustoodete puhul).

Muudatusettepanek 8
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse vajaduse korral
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et kehtestada turu 
läbipaistvuse tagamiseks tingimused, mille 
kohaselt võib otsustada anda eraladustusabi
artiklis 16 loetletud toodete puhul, võttes 
arvesse asjaomaste toodete registreeritud 
liidu keskmisi turuhindu ja võrdlushindu 
või vajadust reageerida eriti keerulisele 
turuolukorrale või sektori 
majandusarengule ühes või enamas 
liikmesriigis.

1. Komisjonile antakse vajaduse korral
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et kehtestada turu 
läbipaistvuse tagamiseks tingimused, mille 
kohaselt võib otsustada anda eraladustusabi
artiklis 16 loetletud toodete puhul, võttes 
arvesse asjaomaste toodete registreeritud 
liidu keskmisi turuhindu ja võrdlushindu 
või vajadust reageerida eriti keerulisele ja 
rõhuvale turuolukorrale või sektori 
majandusarengule ja -olukorrale, mis 
oluliselt mõjutavad tootmist ja turustamist 
ELi piirkondades, ühes või enamas 
liikmesriigis.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 50 % vähem arenenud piirkondades; (a) 60 % vähem arenenud piirkondades;

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 40 % muudes kui vähem arenenud 
piirkondades;

(b) 50 % muudes kui vähem arenenud 
piirkondades;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 112 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 
välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse elustaime-, 
veise- ja vasikaliha-, sealiha-, lamba- ja 
kitseliha-, muna- ja linnulihasektori suhtes 
järgmisi meetmeid:

Võttes arvesse vajadust soodustada 
artiklites 106–108 kirjeldatud 
organisatsioonide tegevust, mis hõlbustaks 
pakkumise kohandamist turunõuetega, 
välja arvatud turult kõrvaldamisega seotud 
tegevust, antakse komisjonile artikli 160 
kohaselt õigus võtta kõikide artikli 1 lõikes 
2 osutatud sektorite suhtes vastu 
delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse 
elustaime-, veise- ja vasikaliha-, sealiha-, 
lamba- ja kitseliha-, muna- ja 
linnulihasektori suhtes järgmisi meetmeid:
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