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Muudatusettepanek 1
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud ning võtaks arvesse avalikke 
hüvesid, mille hulka kuuluvad toiduga 
kindlustatus, bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, mõistlik veevarude ja metsa 
majandamine ning haridusel ja teadmistel 
põhinev kestlik areng, ning mis edendaks 
ka ühtekuuluvust;

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad kasvava mure tõttu 
Euroopa Liidu ja kogu maailma toiduga 
kindlustatuse pärast ning
globaliseerumise ja toiduhindade tõusu 
tõttu uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
tasakaalustatud ja säästvat arengut ja 
suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud, kuid kaitseks ka 
põllumajandustootmist kõikjal Euroopa 
Liidus ning võtaks arvesse avalikke 
hüvesid, mille hulka kuuluvad toiduga 
kindlustatus, bioloogilise mitmekesisuse ja 
pinnase säilitamine, mõistlik veevarude ja 
metsa majandamine ning haridusel ja 
teadmistel põhinev kestlik areng, ning mis 
edendaks ka ühtekuuluvust ning et 
Euroopa Liidu kodanike vajaduste ja 
ootuste paremaks täitmiseks tuleks ühine 
põllumajanduspoliitika kujundada 
säästvamaks, tasakaalustatumaks, 
sihipärasemaks, lihtsamaks ja 
tõhusamaks;

Or. lt

Muudatusettepanek 2
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 1 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud ning võtaks arvesse avalikke 
hüvesid, mille hulka kuuluvad toiduga 
kindlustatus, bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, mõistlik veevarude ja metsa 
majandamine ning haridusel ja teadmistel 
põhinev kestlik areng, ning mis edendaks 
ka ühtekuuluvust;

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud ning võtaks arvesse avalikke 
hüvesid, mille hulka kuuluvad toiduga 
kindlustatus, bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, mõistlik veevarude ja metsa 
majandamine ning haridusel ja teadmistel 
põhinev kestlik areng, ning mis edendaks 
ka ühtekuuluvust, kusjuures on vaja 
ühtekuuluvuspoliitika ja ühise 
põllumajanduspoliitika suuremat 
koordineeritust ja järjekindlust, eelkõige 
Euroopa Liidu fondide ühise strateegilise 
raamistiku kaudu;

Or. pt

Muudatusettepanek 3
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud ning võtaks arvesse avalikke 
hüvesid, mille hulka kuuluvad toiduga 
kindlustatus, bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, mõistlik veevarude ja metsa 
majandamine ning haridusel ja teadmistel 
põhinev kestlik areng, ning mis edendaks 
ka ühtekuuluvust;

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul ning võtaks arvesse 
avalikke hüvesid, mille hulka kuuluvad 
toiduga kindlustatus, bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine, 
väikeettevõtjatel põhineva 
mahepõllumajanduse vormide 
edendamine, kõrgetasemeline 
karjakasvatus, säästev veevarude ja metsa 
majandamine ning mis edendaks ka 
ühtekuuluvust ja põllumajandusega seotud 
elukutsete tähtsuse suuremat 
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ühiskondlikku tunnustamist;

Or. de

Muudatusettepanek 4
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud ning võtaks arvesse avalikke 
hüvesid, mille hulka kuuluvad toiduga 
kindlustatus, bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, mõistlik veevarude ja metsa 
majandamine ning haridusel ja teadmistel 
põhinev kestlik areng, ning mis edendaks 
ka ühtekuuluvust;

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud, tagaks põllumajandustootjatele 
inimväärse sissetuleku, kindlustaks 
tarbijatele kvaliteetsed tooted ning võtaks 
arvesse avalikke hüvesid, mille hulka 
kuuluvad toiduga kindlustatus, bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine, mõistlik 
veevarude ja metsa majandamine ning 
haridusel ja teadmistel põhinev kestlik 
areng, ning mis edendaks ka 
ühtekuuluvust;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Maurice Ponga

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud ning võtaks arvesse avalikke 

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad, eelkõige Euroopa 
äärepoolseimad piirkonnad vajavad uut, 
tugevat ühist põllumajanduspoliitikat, mis 
hoogustaks arengut ja suurendaks 
konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul, 
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hüvesid, mille hulka kuuluvad toiduga 
kindlustatus, bioloogilise mitmekesisuse
säilitamine, mõistlik veevarude ja metsa 
majandamine ning haridusel ja teadmistel 
põhinev kestlik areng, ning mis edendaks 
ka ühtekuuluvust;

oleks rohkem turule suunatud ning võtaks 
arvesse avalikke hüvesid, mille hulka 
kuuluvad toiduga kindlustatus, bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine, mõistlik 
veevarude ja metsa majandamine ning 
haridusel ja teadmistel põhinev kestlik 
areng, ning mis edendaks ka 
ühtekuuluvust;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud ning võtaks arvesse avalikke 
hüvesid, mille hulka kuuluvad toiduga 
kindlustatus, bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, mõistlik veevarude ja metsa 
majandamine ning haridusel ja teadmistel 
põhinev kestlik areng, ning mis edendaks 
ka ühtekuuluvust;

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud ning võtaks arvesse avalikke 
hüvesid, mille hulka kuuluvad toiduga 
kindlustatus, kliimakaitse, bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine, mõistlik 
veevarude ja metsa majandamine ning 
haridusel ja teadmistel põhinev kestlik 
areng, ning mis edendaks ka ühtekuuluvust 
ning ühise põllumajanduspoliitika 
kulutuste arusaadavust ja jälgitavust 
kodanike jaoks;

Or. de

Muudatusettepanek 7
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 1 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem 
turule suunatud ning võtaks arvesse 
avalikke hüvesid, mille hulka kuuluvad 
toiduga kindlustatus, bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine, mõistlik
veevarude ja metsa majandamine ning 
haridusel ja teadmistel põhinev kestlik 
areng, ning mis edendaks ka 
ühtekuuluvust;

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
tulevikku suunatud maaelu arengut ning 
võtaks eelkõige arvesse avalikke hüvesid, 
mille hulka kuuluvad toiduga kindlustatus, 
toidu kvaliteet, bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, ressursitõhus veevarude, 
pinnase ja metsa majandamine ning 
haridusel ja teadmistel põhinev kestlik 
areng, ning mis edendaks ka 
ühtekuuluvust;

Or. de

Muudatusettepanek 8
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud ning võtaks arvesse avalikke 
hüvesid, mille hulka kuuluvad toiduga 
kindlustatus, bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, mõistlik veevarude ja metsa 
majandamine ning haridusel ja teadmistel
põhinev kestlik areng, ning mis edendaks
ka ühtekuuluvust;

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud ning võtaks arvesse avalikke 
hüvesid, mille hulka kuuluvad toiduga 
kindlustatus, bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, mõistlik veevarude ja metsa 
majandamine ning haridusel, teadmistel ja
innovatsioonil põhinev kestlik areng, mis
edendaks ühtekuuluvust, ning 
territooriumi tasakaalustatud arengut, 
kus põllumajandusega tegeldakse kõikides 
ELi piirkondades;

Or. pt
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Muudatusettepanek 9
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud ning võtaks arvesse avalikke 
hüvesid, mille hulka kuuluvad toiduga 
kindlustatus, bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, mõistlik veevarude ja metsa 
majandamine ning haridusel ja teadmistel 
põhinev kestlik areng, ning mis edendaks 
ka ühtekuuluvust;

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle 
piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks 
arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule 
suunatud ning võtaks arvesse avalikke 
hüvesid, mille hulka kuuluvad toiduga 
kindlustatus, bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, mõistlik veevarude ja metsa 
majandamine ning haridusel ja teadmistel 
põhinev kestlik areng, ning mis edendaks 
ka ühtekuuluvust; rõhutab vajadust 
kehtestada tasakaal keskkonna- ja maaelu 
arengu sätete vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Czesław Adam Siekierski

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu sellele, et ühise 
põllumajanduspoliitika reformi üheks 
kõige olulisemaks elemendiks peaks 
olema selle lihtsustamine, kusjuures seda 
ei tohi kindlasti teha toimivuse arvel; 
ainult sel viisil muutub ühine 
põllumajanduspoliitika 
põllumajandustootjate ja kõikide 
kodanike jaoks paremini arusaadavaks, 
lisaks sellele, et mõlema samba ülesanded 
on vaja täpsemalt määratleda;

Or. pl
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Muudatusettepanek 11
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. peab oluliseks väidet, et maaelu 
arengu meetmed tähendavad 
maapiirkondade majanduslikku, 
sotsiaalset ja infrastruktuuri alast 
edendamist laias tähenduses ja seda ei 
tohi mõista sektoraalselt;

Or. de

Muudatusettepanek 12
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. ühise põllumajanduspoliitika 
toetamine ja rakendamine ebasoodsas 
olukorras olevates piirkondades peab 
olema jätkuvalt kohandatud nende 
territooriumide eripäradele, nagu on 
tunnustatud aluslepingutes ja sätestatud 
praegustes ühenduse õigusnormides;

Or. pt

Muudatusettepanek 13
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. leiab, et ühtekuuluvuspoliitika ning 
uue ja tugeva ühise 
põllumajanduspoliitikaga vabastatakse 
maapiirkondade majanduspotentsiaal ja 
luuakse kindlad töökohad, mis tagab 
kõnealuste piirkondade säästva arengu;

Or. ro

Muudatusettepanek 14
Czesław Adam Siekierski

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et arvestades ühise 
põllumajanduspoliitika ees seisvaid uusi 
probleeme ja vajadust rakendada 
Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgid 
ning uute liikmesriikidega saavutatud 
kokkulepped, tuleb ühenduse ühise 
põllumajanduspoliitika eelarve 
kavandada ka järgmises 
finantsperspektiivis selliselt, et oleks 
tagatud kõnealuste ülesannete täitmine;

Or. pl

Muudatusettepanek 15
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. leiab, et maaelu arengu jaoks toetuste 
andmine tuleb regionaalpoliitikaga 
paremini kooskõlastada; nõuab kohalike 
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teenuste, turgude ja tööhõivevõimaluste 
jaoks terviklikku strateegiat; nõuab 
sellega seoses kohalike tegutsejate 
kaasamist, partnerluse hoogustamist ja 
mitmetasandilise juhtimise tugevdamist; 
on veendunud, et see aitaks kaasa ka 
lihtsustamisele ja vähendaks 
halduskoormust;

Or. de

Muudatusettepanek 16
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. selleks, et tagada nende 
tootmissüsteemide, tootmissektorite ja 
territooriumide kestlikkus, kus 
struktuurilised tingimused on kõige 
ebasoodsamad ja/või mida arengud turul 
ja poliitikas puudutavad kõige enam, on 
väga oluline lubada teatud paindlikkust 
liikmesriikide poolt otsetoetuste 
rakendamisel;

Or. pt

Muudatusettepanek 17
Czesław Adam Siekierski

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. on samuti arvamusel, et ühine 
põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika peavad muuhulgas 
eelarve kujundamist silmas pidades ka 
pärast 2013. aastat kuuluma ELi kõige 
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olulisemate poliitikavaldkondade hulka; 

Or. pl

Muudatusettepanek 18
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. märgib, et hästi toimivad kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused tagavad 
kohaliku kodanikuühiskonna eduka 
kaasamise LEADERi lähenemisviisi 
tähenduses; märgib, et kohalik tasand on 
Euroopa Liidu kõikides liikmesriikides 
esimene riiklik tasand, millega kodanikud 
kontakti võtavad ja nõuab seetõttu maaelu 
arengu raames meetmete võtmist, mis 
suurendavad linnade ja valdade ja 
pädevate piirkondlike asutuste suutlikkust 
aktiivselt kujundada kohalikku ja 
piirkondlikku arengut;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek 
põllumajandustootjatele ja ELi 
põllumajandussektori kestlik areng ning 
toiduga kindlustatus ja keskkonnaohutus 
ELis, tagades sel moel teiste poliitiliste 

välja jäetud
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meetmete ja strateegiate, kaasa arvatud 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, 
et tagada asjakohane otsetoetuste tase 
kogu ELis ning lõpetada seni otsetoetuste 
kava raames vahendite eraldamiseks 
kasutatud kriteeriumide järgimine;

Or. de

Muudatusettepanek 20
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu 
ELis ning lõpetada seni otsetoetuste kava 
raames vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine;

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, , 
toetus tööhõivele, korralik sissetulek 
põllumajandustootjatele ja ELi 
põllumajandussektori kestlik areng ning 
toiduga kindlustatus ja keskkonnaohutus 
ELis, tagades sel moel teiste poliitiliste 
meetmete ja strateegiate, kaasa arvatud 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
nõuetekohane rakendamine; on seisukohal, 
et tuleb välja töötada objektiivsed ja 
läbipaistvad kriteeriumid, et tagada 
asjakohane otsetoetuste tase kogu ELis 
ning lõpetada seni otsetoetuste kava raames 
vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine; edendada 
võrdõiguslikkuse ja rakendusvahendite 
paindlikkuse põhimõtte rakendamist, ka 
eri liiki ettevõtete suhtes ja nende 
territooriumide iseloomulike joonte 
suhtes, kus asuvad 
põllumajandusettevõtted igas liikmesriigis 
või piirkonnas;

Or. it
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Muudatusettepanek21
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, 
et tagada asjakohane otsetoetuste tase 
kogu ELis ning lõpetada seni otsetoetuste 
kava raames vahendite eraldamiseks 
kasutatud kriteeriumide järgimine;

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada piirkondlik 
konkurentsivõime ning eriti 
harvasustusega 
põllumajanduspiirkondade elujõulisus, 
majanduslik stabiilsus, korralik sissetulek 
põllumajandustootjatele ja ELi 
põllumajandussektori kestlik areng ning 
toiduga kindlustatus ja keskkonnaohutus 
ELis, tagades sel moel teiste poliitiliste 
meetmete ja strateegiate, kaasa arvatud 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
nõuetekohane rakendamine ka 
maapiirkondades;

Or. fi

Muudatusettepanek 22
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
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strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu 
ELis ning lõpetada seni otsetoetuste kava 
raames vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine;

strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada kogu ELis otsetoetuste kavast 
toetuste andmisel suurem võrdsus 
liikmesriikide ja põllumajandustootjate 
vahel, loobudes praegustest 
kriteeriumidest, mida on kogu aeg 
kasutatud nende rahaliste vahendite
andmisel;

Or. pt

Muudatusettepanek 23
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu 
ELis ning lõpetada seni otsetoetuste kava 
raames vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine;

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu 
ELis ning lõpetada seni otsetoetuste kava 
raames vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine; rõhutab, et 
oluline on kohandada vahendite 
eraldamise süsteem ja otsetoetuste 
kriteeriumid põllumajandustootja 
vajadustega;

Or. en
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Muudatusettepanek 24
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu 
ELis ning lõpetada seni otsetoetuste kava 
raames vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine;

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada ühtlased, tasakaalustatud ja 
asjakohase suurusega otsetoetused kogu 
ELis, et vähendada ELi uute ja vanade 
liikmesriikide vahelisi erinevusi ning 
lõpetada seni otsetoetuste kava raames 
vahendite eraldamiseks kasutatud 
ebatõhusate kriteeriumide järgimine;

Or. lt

Muudatusettepanek 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 

2. leiab, et otsetoetuste süsteem on vajalik, 
et jätkuvalt tagada konkurentsivõime, 
majanduslik stabiilsus, korralik ja 
tasakaalustatud sissetulek 
põllumajandustootjatele ja ELi 
põllumajandussektori kestlik areng ning 
toiduga kindlustatus ja keskkonnaohutus 
ning suutlikkus lahendada ELis



AM\862069ET.doc 17/45 PE462.564v01-00

ET

kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu 
ELis ning lõpetada seni otsetoetuste kava 
raames vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine;

kliimamuutustega seotud probleemid, 
tagades sel moel teiste poliitiliste meetmete 
ja strateegiate, kaasa arvatud Euroopa 
2020. aasta strateegia nõuetekohane 
rakendamine; on seisukohal, et tuleb välja 
töötada objektiivsed, läbipaistvad ja 
lihtsustatud kriteeriumid, et tagada 
asjakohane otsetoetuste tase kogu ELis 
ning lõpetada seni otsetoetuste kava raames 
vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine;

Or. ro

Muudatusettepanek 26
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid,
et tagada asjakohane otsetoetuste tase
kogu ELis ning lõpetada seni otsetoetuste 
kava raames vahendite eraldamiseks 
kasutatud kriteeriumide järgimine;

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; 
pooldab Euroopa Komisjoni soovitatud 
pragmaatilist lähenemist ühise 
põllumajanduspoliitika vahendite 
jaotamisele liikmesriikide vahel, mis 
hoiab ära suuremad häired ja tagab 
asjakohase otsetoetuste taseme kogu ELis;

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu 
ELis ning lõpetada seni otsetoetuste kava 
raames vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine;

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteemi tuleks 
jätkata 2020. aastani, kuid mitte lõputult 
pärast seda, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu 
ELis ning lõpetada seni otsetoetuste kava 
raames vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada hindade 
volatiilsuse kontekstis konkurentsivõime, 
majanduslik stabiilsus, korralik sissetulek 
põllumajandustootjatele ja ELi 
põllumajandussektori kestlik areng ning 
toiduga kindlustatus ja keskkonnaohutus 
ELis, tagades sel moel teiste poliitiliste 
meetmete ja strateegiate, kaasa arvatud 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
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seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu 
ELis ning lõpetada seni otsetoetuste kava 
raames vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine;

nõuetekohane rakendamine; on seisukohal, 
et tuleb välja töötada objektiivsed ja 
läbipaistvad kriteeriumid, et tagada 
asjakohane otsetoetuste tase kogu ELis 
ning lõpetada seni otsetoetuste kava raames 
vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu 
ELis ning lõpetada seni otsetoetuste kava 
raames vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine;

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu 
ELis ning lõpetada, pärast piisavat 
üleminekuperioodi, otsetoetuste kava 
raames vahendite eraldamiseks läbi aegade
kasutatud arvutuskriteeriumide järgimine;

Or. es

Muudatusettepanek 30
Sophie Auconie

Arvamuse projekt
Lõige 2 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu 
ELis ning lõpetada seni otsetoetuste kava 
raames vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine;

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks 
säilitada, et jätkuvalt tagada 
konkurentsivõime, majanduslik stabiilsus, 
korralik sissetulek põllumajandustootjatele 
ja ELi põllumajandussektori kestlik areng 
ning toiduga kindlustatus ja 
keskkonnaohutus ELis, tagades sel moel 
teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, 
kaasa arvatud Euroopa 2020. aasta 
strateegia nõuetekohane rakendamine; on 
seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et 
tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu 
ELis ning lõpetada seni otsetoetuste kava 
raames vahendite eraldamiseks kasutatud 
varasemate viidete järgimine;

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Czesław Adam Siekierski

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. leiab, et otsetoetustest põhjustatud 
konkurentsitingimuste moonutused 
siseturul tuleb kindlasti hoida võimalikult 
väikesed ja mitte üksnes otsetoetuste 
võimalikult suures ulatuses toodangust 
lahtisidumise, vaid ka määrade 
ühtlustamise kaudu ELi piirkondade ja 
liikmesriikide vahel, eelkõige sarnaste või 
ühesuguste tootmisharudega 
piirkondades;

Or. pl
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Muudatusettepanek 32
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. arvestades ühise 
põllumajanduspoliitika eriolemust, mis on 
seotud põhivajaduste rahuldamisega, 
tuleb ühises põllumajanduspoliitikas 
arvesse võtta turu reguleerimise meetmeid 
ning riski- ja kriisijuhtimise mehhanismi, 
kuhu kuuluvad kindlustused, mis 
suudavad moodustada turvavõrgu 
põllumajandustootjate ja tarbijate jaoks. 
See peab samuti tagama väärtuse 
õiglasema jagamise toiduahela lõikes 
ning Euroopa ja Euroopaväliste tootjate 
võrdsema kohtlemise ELis tarbimiseks 
mõeldud põllumajandustoodetele 
kehtestatud nõuete osas;

Or. pt

Muudatusettepanek 33
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. naiste kasvavat osa põllumajanduses 
silmas pidades – hinnanguliselt juhivad 
10st ettevõttest 3 naised – ja arvestades 
põllumajandustootmise vältimatult 
mitmeotstarbelist suunitlust – kindlasti 
tuleb jätkata toidu tootmist, aga oluline on 
ka maastikuhooldus, teenuste osutamine 
ja haridus – peab väga vajalikuks võtta 
meetmeid, mis hõlbustavad juurdepääsu 
krediitidele, integreerivad sissetuleku ja 
loovad ka põllumajanduses 
heategevusasutused (näiteks 



PE462.564v01-00 22/45 AM\862069ET.doc

ET

sotsiaalmajanduslikult juhitavad 
ettevõtted, puhkus talus jne);

Or. en

Muudatusettepanek 34
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tunneb heameelt tähelepanu üle, 
mida pööratakse teatavatele piirkondadele 
ja territooriumitele, mille sotsiaalne ja 
keskkonnaalane tasakaal on otseselt 
seotud põllumajandusliku tootmisega; 
peab seetõttu vajalikuks säilitada ja 
tugevdada nendele regioonidele 
pühendatud vahendeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et tulevikus tuleks 
otsetoetuste maksmist jätkata ainult seni, 
kuni tekivad turutingimused, mis 
võimaldavad põllumajandustootjatel ära 
elada üksnes turult saadavast 
sissetulekust ja et see peaks olema ühise 
põllumajanduspoliitika otsetoetuste lõplik 
pikaajaline eesmärk;

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Czesław Adam Siekierski

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. leiab, et liikmesriikidel peaks olema 
võimalus vähendada otsetoetusi sõltuvalt 
põllumajandusettevõtete suurusest või 
põllumajandusettevõttele makstavate 
toetuste suurusest ning võttes arvesse 
toodangumahul põhinevaid eeliseid;

Or. pl

Muudatusettepanek 37
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab vajadust viia läbi 
ümberhindamine, võttes arvesse 
konkreetselt piima- ja piimatoodete 
sektori olukorda, otsust kaotada 
2015. aasta märtsis piimakvootide 
süsteem;

Or. pt

Muudatusettepanek 38
Czesław Adam Siekierski

Arvamuse projekt
Lõige 2 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. rõhutab, et eelkõige toit, aga ka teised 
kaubad, millega EL ja kolmandad riigid 
vastastikku kauplevad, peaksid vastama 
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Euroopa kvaliteedinõuetele ja –
normidele; juhib lisaks tähelepanu, et 
põllumajanduse eripära, st tootmise 
sõltuvus kliimatingimustest, aga ka 
finantsturgudel aset leidnud viimased 
sündmused näitavad vajadust 
põllumajandusturgude tugevama 
järelevalve järele, kusjuures nende 
stabiilsuse säilitamiseks peab toodangu 
ülejäägiga aastatel olema sekkumise 
võimalus, eelkõige teraviljaturul, mis 
mõjutab muuhulgas ka sea- ja linnuliha 
turgusid; 

Or. pl

Muudatusettepanek 39
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et ühine 
põllumajanduspoliitika peaks rohkem 
arvesse võtma väikeste talumajapidamiste 
võimalusi, probleeme ja vajadusi; rõhutab, 
et on vaja mitmekesistada nende 
talumajapidamiste sissetulekuallikaid, 
arendada ettevõtlusoskuseid ning luua 
maapiirkondades uusi töökohti;

3. rõhutab, et on vaja lihtsustada ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamise 
korda, tugevdada kontrollinõudeid ning 
vähendada fondidest abi saajate 
halduskoormust ja on seisukohal, et ühine 
põllumajanduspoliitika peaks rohkem 
arvesse võtma väikeste talumajapidamiste 
võimalusi, probleeme ja vajadusi; rõhutab, 
et on vaja mitmekesistada nende 
talumajapidamiste sissetulekuallikaid, 
arendada ettevõtlusoskuseid ning luua 
maapiirkondades uusi töökohti;

Or. lt

Muudatusettepanek 40
Maurice Ponga

Arvamuse projekt
Lõige 3 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et ühine 
põllumajanduspoliitika peaks rohkem 
arvesse võtma väikeste talumajapidamiste 
võimalusi, probleeme ja vajadusi; rõhutab, 
et on vaja mitmekesistada nende 
talumajapidamiste sissetulekuallikaid, 
arendada ettevõtlusoskuseid ning luua 
maapiirkondades uusi töökohti;

3. on seisukohal, et ühine 
põllumajanduspoliitika peaks rohkem 
arvesse võtma väikeste talumajapidamiste 
ning samuti konkreetsete iseärasuste ja 
piirangutega kohades asuvate 
põllumajandusettevõtete (eelkõige 
äärepoolseimates piirkondades asuvate 
põllumajandusettevõtete) võimalusi, 
probleeme ja vajadusi; rõhutab, et on vaja 
mitmekesistada nende talumajapidamiste 
sissetulekuallikaid, arendada 
ettevõtlusoskuseid ning luua 
maapiirkondades uusi töökohti;

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et ühine 
põllumajanduspoliitika peaks rohkem
arvesse võtma väikeste talumajapidamiste 
võimalusi, probleeme ja vajadusi; rõhutab, 
et on vaja mitmekesistada nende 
talumajapidamiste sissetulekuallikaid, 
arendada ettevõtlusoskuseid ning luua 
maapiirkondades uusi töökohti;

3. rõhutab, et ühine põllumajanduspoliitika 
peaks rohkem arvesse võtma väikeste 
talumajapidamiste võimalusi, probleeme ja 
vajadusi ning parimaid vahendeid, millega 
on võimalik taoliste ettevõtete asutamist ja 
juhtimist soodustada; rõhutab, et on vaja 
mitmekesistada nende talumajapidamiste 
sissetulekuallikaid, arendada 
ettevõtlusoskuseid ning luua 
maapiirkondades uusi töökohti, mis 
takistab nii maapiirkondadest lahkumist 
kui aitab kaasa kõrgemale elatustasemele 
nendes piirkondades;

Or. ro
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Muudatusettepanek 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et ühine 
põllumajanduspoliitika peaks rohkem 
arvesse võtma väikeste talumajapidamiste 
võimalusi, probleeme ja vajadusi; rõhutab, 
et on vaja mitmekesistada nende 
talumajapidamiste sissetulekuallikaid, 
arendada ettevõtlusoskuseid ning luua 
maapiirkondades uusi töökohti;

3. on seisukohal, et ühine 
põllumajanduspoliitika peaks rohkem 
arvesse võtma väikeste talumajapidamiste 
võimalusi, probleeme ja vajadusi; rõhutab, 
et on vaja mitmekesistada nende 
talumajapidamiste sissetulekuallikaid, 
arendada ettevõtlusoskuseid ning luua 
maapiirkondades uusi töökohti; märgib, et 
suurem osa ELi elanikest elab
linnapiirkondades ja leiab, et ühine 
põllumajanduspoliitika saaks kaasa 
aidata aruka põllumajanduse 
arendamisele linnapiirkondades ja 
eelkõige mahajäetud tööstuspiirkondade 
taaselustamisele;

Or. xm

Muudatusettepanek 43
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et ühine 
põllumajanduspoliitika peaks rohkem 
arvesse võtma väikeste talumajapidamiste 
võimalusi, probleeme ja vajadusi; rõhutab, 
et on vaja mitmekesistada nende 
talumajapidamiste sissetulekuallikaid, 
arendada ettevõtlusoskuseid ning luua 
maapiirkondades uusi töökohti;

3. on seisukohal, et ühine 
põllumajanduspoliitika peaks rohkem 
arvesse võtma väikeste talumajapidamiste 
võimalusi, probleeme ja vajadusi; rõhutab, 
et on vaja mitmekesistada nende 
talumajapidamiste sissetulekuallikaid, 
arendada ettevõtlusoskuseid ning luua 
maapiirkondades uusi töökohti. Tuleb luua 
lihtsustatud erikord 
väikepõllumajandustootjate jaoks;

Or. pt
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Muudatusettepanek 44
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu demograafilistele 
probleemidele, mis maapiirkondi eriti 
tugevalt mõjutavad; peab sellega seoses 
oluliseks demograafiliste muutuste 
kujundamist ja maapiirkondade 
ligitõmbavuse suurendamist noorte jaoks; 
rõhutab vajadust tagada majandusliku, 
sotsiaalse ja kultuurilise osalemise 
võimaldamiseks juurdepääs 
innovatsioonilistele teenustele ja 
infrastruktuuridele, kusjuures 
maapiirkondi tuleks tasakaalustatud 
arengu tagamiseks käsitada linna ja maa 
suhete tervikliku osana;

Or. de

Muudatusettepanek 45
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. arvestades, et maaelu areng on 
horisontaalse küsimusena ühise 
põllumajanduspoliitika lahutamatu osa ja 
arvestades, et uutes programmides tuleks 
veelgi enam keskenduda maaelu arengu 
esmatähtsatele eesmärkidele (tööhõive, 
põllumajanduskeskkond, vesi, 
kliimamuutused, innovatsioon ja 
haridus); 

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
parandama kohalike ja piirkondlike 
põllumajandustootjate abi- ja 
nõustamisteenuseid, et aidata neil 
paremini kindlaks määrata oma 
prioriteete ja hinnata nende 
põllumajandusettevõtete tulemuslikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. nõuab ühise põllumajanduspoliitika 
tugevat ja hästivarustatud teist sammast, 
mis kajastab maaelu arengu praegusi 
vajadusi; rõhutab teise samba 
horisontaalset rolli, pidades silmas selle 
keskkonna, ajakohastamise ja struktuuri 
parandamise alaseid saavutusi 
põllumajanduse, tasakaalustatud 
territoriaalse arengu ning 
maapiirkondade elanike ja 
põllumajandustootjate poliitiliste 
eesmärkide saavutamisel; nõuab seetõttu 
teise samba meetmete paremat 
eesmärkidega vastavusse viimist, nii et 
oleks võimalik suurendada 
majanduskasvu, tööhõive ja 
kliimameetmete ning maapiirkondadele 
kasu toovate meetmete tõhusust; on 
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seisukohal, et sellega seoses tuleks eriti 
tähelepanu pöörata noortalunike 
abistamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. kiidab heaks teise samba panuse 
partnerluspõhimõtte teostamisse ja kutsub 
liikmesriike üles pöörama suuremat 
tähelepanu sellele põhimõttele ja selle 
laiemale kohaldamisele sihipäraste 
meetmete rakendamisel teise samba 
raames;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 3 d (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 d. rõhutab, et oluline on lihtsustada 
halduskoormust ja siduda omavahel 
kõikide ELi vahendite haldus- ja 
rakenduseeskirjad (nt käibemaksu 
abikõlblikkus); nõuab teise samba 
nõuetele vastavuse eeskirjade 
lihtsustamist ja läbivaatamist, on 
seisukohal, et praegune näitajate süsteem 
vajab lihtsustamist ja suhtub kriitiliselt 
kvantitatiivsete eesmärkide kehtestamisse;

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et piirkondade ja 
maapiirkondade potentsiaal ei ole piiratud 
loodusvaradega, mis võimaldavad neil täita 
sotsiaalset ja majanduslikku funktsiooni, 
vaid need piirkonnad on esmalt koht, kus 
toodetakse toiduga kindlustatuse 
tagamiseks vajaminevaid toiduaineid ning 
varustatakse tööstust ja taastuvenergia 
tootmist vajalike toorainetega; lisaks on 
neil keskkonnaalane, ökoloogiline, 
maastikuline ja turismialane väärtus ning 
mittemateriaalne väärtus, mille 
moodustavad traditsioonid ja kultuuriline 
eripära, nagu kohalikes toodetes 
väljenduv kulinaariapärand;

4. märgib, et piirkondade ja 
maapiirkondade potentsiaal ei ole piiratud 
loodusvaradega, mis võimaldavad neil täita 
sotsiaalset ja majanduslikku funktsiooni, 
vaid need piirkonnad on esmalt koht, kus 
toodetakse toiduga kindlustatuse 
tagamiseks vajaminevaid toiduaineid ning 
varustatakse tööstust ja taastuvenergia 
tootmist vajalike toorainetega; lisaks on 
neil keskkonnaalane, ökoloogiline, 
maastikuline ja turismialane väärtus ning 
kultuuriline väärtus; juhib seetõttu 
tähelepanu, et ühine 
põllumajanduspoliitika peab andma oma 
panuse piirkondliku ja kohaliku tootmise 
edendamisse ning töökohtade loomisesse 
ja säilitamisse maapiirkondades;

Or. de

Muudatusettepanek 51
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et piirkondade ja 
maapiirkondade potentsiaal ei ole piiratud 
loodusvaradega, mis võimaldavad neil täita 
sotsiaalset ja majanduslikku funktsiooni, 
vaid need piirkonnad on esmalt koht, kus 
toodetakse toiduga kindlustatuse 
tagamiseks vajaminevaid toiduaineid ning 
varustatakse tööstust ja taastuvenergia 

4. märgib, et piirkondade ja 
maapiirkondade potentsiaal ei ole piiratud 
loodusvaradega, mis võimaldavad neil täita 
sotsiaalset ja majanduslikku funktsiooni, 
vaid need piirkonnad on esmalt koht, kus 
toodetakse toiduga kindlustatuse 
tagamiseks vajaminevaid toiduaineid ning 
varustatakse tööstust ja taastuvenergia 
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tootmist vajalike toorainetega; lisaks on 
neil keskkonnaalane, ökoloogiline, 
maastikuline ja turismialane väärtus ning 
mittemateriaalne väärtus, mille 
moodustavad traditsioonid ja kultuuriline 
eripära, nagu kohalikes toodetes väljenduv 
kulinaariapärand;

tootmist vajalike toorainetega; lisaks on 
neil keskkonnaalane, ökoloogiline, 
maastikuline ja turismialane väärtus ning 
mittemateriaalne väärtus, mille 
moodustavad traditsioonid ja kultuuriline 
eripära, nagu kohalikes toodetes väljenduv 
kulinaariapärand; kutsub üles 
maapiirkondade tasakaalustatud 
territoriaalsele arengule kõikides Euroopa 
Liidu piirkondades, mis suurendaks 
kohalike elanike rolli ja aitaks parandada 
kohalikke tingimusi ning ühendusi maa-
ja linnapiirkondade vahel;

Or. pt

Muudatusettepanek 52
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et piirkondade ja 
maapiirkondade potentsiaal ei ole piiratud 
loodusvaradega, mis võimaldavad neil täita 
sotsiaalset ja majanduslikku funktsiooni, 
vaid need piirkonnad on esmalt koht, kus 
toodetakse toiduga kindlustatuse 
tagamiseks vajaminevaid toiduaineid ning 
varustatakse tööstust ja taastuvenergia 
tootmist vajalike toorainetega; lisaks on 
neil keskkonnaalane, ökoloogiline, 
maastikuline ja turismialane väärtus ning 
mittemateriaalne väärtus, mille 
moodustavad traditsioonid ja kultuuriline 
eripära, nagu kohalikes toodetes väljenduv 
kulinaariapärand;

4. märgib, et piirkondade ja 
maapiirkondade potentsiaal ei ole piiratud 
loodusvaradega, mis võimaldavad neil täita 
sotsiaalset ja majanduslikku funktsiooni, 
vaid need piirkonnad on esmalt koht, kus 
toodetakse toiduga kindlustatuse 
tagamiseks vajaminevaid toiduaineid ning 
varustatakse tööstust ja taastuvenergia 
tootmist vajalike toorainetega; lisaks on 
neil keskkonnaalane, ökoloogiline, 
maastikuline ja turismialane väärtus ning 
mittemateriaalne väärtus, mille 
moodustavad traditsioonid ja kultuuriline 
eripära, nagu kohalikes toodetes väljenduv 
kulinaariapärand; tuletab meelde, et 
põllumajandus on maapiirkondade 
majanduse aluseks ning et 
põllumajandustootjad täidavad 
maamajanduse dünaamilisuses ja 
maapiirkondade kujundamises olulist 
rolli;
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Or. fr

Muudatusettepanek 53
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et piirkondade ja 
maapiirkondade potentsiaal ei ole piiratud 
loodusvaradega, mis võimaldavad neil täita 
sotsiaalset ja majanduslikku funktsiooni, 
vaid need piirkonnad on esmalt koht, kus 
toodetakse toiduga kindlustatuse 
tagamiseks vajaminevaid toiduaineid ning 
varustatakse tööstust ja taastuvenergia 
tootmist vajalike toorainetega; lisaks on 
neil keskkonnaalane, ökoloogiline, 
maastikuline ja turismialane väärtus ning 
mittemateriaalne väärtus, mille 
moodustavad traditsioonid ja kultuuriline 
eripära, nagu kohalikes toodetes väljenduv 
kulinaariapärand;

4. märgib, et piirkondade ja 
maapiirkondade potentsiaal ei ole piiratud 
loodusvaradega, mis võimaldavad neil täita 
sotsiaalset ja majanduslikku funktsiooni, 
vaid need piirkonnad on esmalt koht, kus 
toodetakse toiduga kindlustatuse 
tagamiseks vajaminevaid toiduaineid ning 
varustatakse tööstust ja taastuvenergia 
tootmist vajalike toorainetega; lisaks on 
neil keskkonnaalane, ökoloogiline, 
maastikuline ja turismialane väärtus ning 
mittemateriaalne väärtus, mille 
moodustavad traditsioonid ja kultuuriline 
eripära;

Or. fi

Muudatusettepanek 54
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et piirkondade ja 
maapiirkondade potentsiaal ei ole piiratud 
loodusvaradega, mis võimaldavad neil täita 
sotsiaalset ja majanduslikku funktsiooni, 
vaid need piirkonnad on esmalt koht, kus 
toodetakse toiduga kindlustatuse 
tagamiseks vajaminevaid toiduaineid ning 
varustatakse tööstust ja taastuvenergia 
tootmist vajalike toorainetega; lisaks on 

4. märgib, et piirkondade ja 
maapiirkondade potentsiaal ei ole piiratud 
loodusvaradega, mis võimaldavad neil täita 
sotsiaalset ja majanduslikku funktsiooni, 
vaid need piirkonnad on esmalt koht, kus 
toodetakse toiduga kindlustatuse 
tagamiseks vajaminevaid toiduaineid ning 
varustatakse tööstust ja säästvat 
taastuvenergia tootmist vajalike 
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neil keskkonnaalane, ökoloogiline, 
maastikuline ja turismialane väärtus ning 
mittemateriaalne väärtus, mille 
moodustavad traditsioonid ja kultuuriline 
eripära, nagu kohalikes toodetes väljenduv 
kulinaariapärand;

toorainetega; lisaks on neil 
keskkonnaalane, ökoloogiline, 
maastikuline ja turismialane väärtus ning 
mittemateriaalne väärtus, mille 
moodustavad traditsioonid ja kultuuriline 
eripära, nagu kohalikes toodetes väljenduv 
kulinaariapärand; leiab, et kohalikku 
majandust ja detsentraliseeritud 
tarbimismudeleid on vaja tugevdada;

Or. de

 Muudatusettepanek55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et piirkondade ja 
maapiirkondade potentsiaal ei ole piiratud 
loodusvaradega, mis võimaldavad neil täita 
sotsiaalset ja majanduslikku funktsiooni, 
vaid need piirkonnad on esmalt koht, kus 
toodetakse toiduga kindlustatuse 
tagamiseks vajaminevaid toiduaineid ning 
varustatakse tööstust ja taastuvenergia 
tootmist vajalike toorainetega; lisaks on 
neil keskkonnaalane, ökoloogiline, 
maastikuline ja turismialane väärtus ning 
mittemateriaalne väärtus, mille 
moodustavad traditsioonid ja kultuuriline 
eripära, nagu kohalikes toodetes väljenduv 
kulinaariapärand;

4. märgib, et piirkondade ja 
maapiirkondade potentsiaal ei ole piiratud 
loodusvaradega, mis võimaldavad neil täita 
sotsiaalset ja majanduslikku funktsiooni, 
vaid need piirkonnad on esmalt koht, kus 
toodetakse toiduga kindlustatuse 
tagamiseks vajaminevaid toiduaineid ning 
varustatakse tööstust ja taastuvenergia 
tootmist vajalike toorainetega; lisaks on 
neil keskkonnaalane, ökoloogiline, 
maastikuline ja turismialane väärtus ning 
mittemateriaalne väärtus, mille 
moodustavad traditsioonid ja kultuuriline 
eripära, nagu kohalikes toodetes väljenduv 
kulinaariapärand; leiab, et piirkondliku 
kvaliteedimärgi edendamine ühise 
põllumajanduspoliitika abil võiks 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil tuua 
majanduslikku kasu nii ELile kui 
kolmandatele riikidele;

Or. xm
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Muudatusettepanek 56
Czesław Adam Siekierski

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. toetab laialdasemat lähenemisviisi 
maapiirkondadele, mis on või võivad 
muutuda ELi paljude kodanike jaoks 
huvipakkuvaks elu- ja töökohaks, kuna 
seal toodetakse kaupu ja osutatakse 
avalikke teenuseid; see nõuab aga nende 
arenguks vastavate rahaliste vahendite 
eraldamist; see kehtib samuti halvemate 
tingimustega piirkondade ja 
mägipiirkondade kohta; 

Or. pl

Muudatusettepanek 57
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et maaelu arendamise 
meetmed peavad olema järjepidevad 
esimese samba toetusvahenditega ja neid 
täiendama, et edendada mitmekesist, 
konkurentsivõimelist ja jätkusuutlikku 
põllumajandust kogu Euroopa Liidu 
territooriumil; on seisukohal, et maaelu 
arengu poliitika peab toetama 
struktuuride moderniseerimist ja 
parandamist ning innovatsiooni 
põllumajandussektoris, ka selleks, et 
vastata toiduga kindlustatuse, keskkonna-
, kliimamuutuse ja 
tööhõiveprobleemidele;

Or. it
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Muudatusettepanek 58
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab, et ühise 
põllumajanduspoliitikaga soodustataks 
eranditult geneetiliselt muundatud 
organismide kasutamiseta hakkama 
saavat põllumajandustootmist, kuna 
vastasel juhul rahastaksid geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisest 
keelduvad liikmesriigid nende kasutamist 
kaudselt ühise põllumajanduspoliitika 
kaudu; märgib lisaks, et geneetiliselt 
muundatud organismide tarbimisest 
inimestele, loomadele ja keskkonnale 
tekkivat ohtu ei ole võimalik teaduslikult 
välistada;

Or. de

Muudatusettepanek 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et on põhitähtis maa 
tegevusaladele ligi tõmmata prioriteetseid 
inimrühmi – noori ja naisi, ning pakkuda 
neile uusi alternatiivseid majanduslikke 
võimalusi, et võidelda maapiirkondade 
rahvastiku vähenemise vastu ja tagada 
jätkusuutlik maaelanikkond;

Or. es
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Muudatusettepanek 60
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. maaelu arendamisel tuleb edendada 
innovatsiooni põllumajanduses, 
sotsiaalmajanduslike tegevusalade 
mitmekesistamist, tööhõivevõimaluste 
loomist ja rahvastiku noorendamist 
maapiirkondades;

Or. pt

Muudatusettepanek 61
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. Noorte osalemine on maapiirkondade 
arengu jaoks põhitähtis. Tulevane ühine 
põllumajanduspoliitika peab teiste 
poliitikavaldkondadega suhestatult 
hõlmama sidusat kogumit stiimuleid 
noortele asumiseks maapiirkondadesse 
põllumajandustootjate või maamajanduse 
ettevõtjatena või kvalifitseeritud 
teenusepakkujatena 
põllumajandusettevõtetele, eelkõige 
nõustamisteenuste ja tegevuse 
laiendamise alal, või teistel tegevusaladel, 
mis aitavad kaasa maapiirkondade 
majanduse arengule ja 
mitmekesistamisele ning sotsiaalsele 
elujõulisusele;

Or. pt
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Muudatusettepanek 62
Czesław Adam Siekierski

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise 
samba toetuste eraldamise reeglid lepiti 
kokku ühtekuuluvuskriteeriumi alusel,
milleks on eri liikmesriikide ja
piirkondade põllumajandusliku ja maaelu 
arengu erinevused; võttes arvesse, et 
nimetatud erinevused on veel alles, on 
veendunud, et tuleks säilitada maaelu 
arengu rahastamise kehtivad kriteeriumid 
ja kord, eriti kuna teist sammast 
laiendatakse vastavalt Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkidele; juhib tähelepanu, 
et see nõuab ühise põllumajanduspoliitika 
ja ühtekuuluvuspoliitika asjakohast 
koordineerimist ja ülesannete jaotamist 
nende vahel.

5. juhib tähelepanu, et mõningad riigid 
vajavad järelejõudmisprotsessiga 
toimetulekuks endiselt toetust ja et 
seetõttu peab ühise 
põllumajanduspoliitika teine sammas 
piisavalt tugevaks jääma, kusjuures 
säilitada tuleb vahendite eraldamise 
kehtivad kriteeriumid, mis võtavad arvesse 
eri liikmesriikide arenguerinevusi ja
soodustavad Euroopa integratsiooni, ning 
teise samba ülesanded peavad olema 
tugevamini suunatud uutele 
probleemidele ja Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkidele, mis nõuab
maapiirkondadele asjakohase abi 
tagamist ühtekuuluvuspoliitika raames ja 
seetõttu ühise põllumajanduspoliitika ja 
regionaalpoliitika asjakohast 
koordineerimist ja ülesannete jaotamist 
nende vahel.

Or. pl

Muudatusettepanek 63
Heide Rühle

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise 
samba toetuste eraldamise reeglid lepiti 
kokku ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, 
milleks on eri liikmesriikide ja
piirkondade põllumajandusliku ja maaelu 
arengu erinevused; võttes arvesse, et 
nimetatud erinevused on veel alles, on 

5. näeb maaelu arengu poliitika eelist 
selles, et siin puuduvad 
regionaalpoliitikale omased piirkonnad ja
seetõttu sobib see Euroopa eesmärkide 
saavutamise laialdaselt kasutatavaks,
tugevaks ja nähtavaks vahendiks; peab 
eeltoodu üheks eeltingimuseks Euroopa 
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veendunud, et tuleks säilitada maaelu 
arengu rahastamise kehtivad kriteeriumid 
ja kord, eriti kuna teist sammast 
laiendatakse vastavalt Euroopa 2020. 
aasta strateegia eesmärkidele; juhib 
tähelepanu, et see nõuab ühise 
põllumajanduspoliitika ja
ühtekuuluvuspoliitika asjakohast 
koordineerimist ja ülesannete jaotamist 
nende vahel.

Regionaalarengu Fondi ja Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
teatud eeskirjade ühtlustamist, et mitte 
põhjustada kasutajatele halduskoormuse 
tarbetut dubleerimist ja tarbetuid 
juurdepääsutakistusi.

Or. de

Muudatusettepanek 64
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise samba 
toetuste eraldamise reeglid lepiti kokku 
ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, milleks on 
eri liikmesriikide ja piirkondade 
põllumajandusliku ja maaelu arengu 
erinevused; võttes arvesse, et nimetatud 
erinevused on veel alles, on veendunud, et 
tuleks säilitada maaelu arengu rahastamise 
kehtivad kriteeriumid ja kord, eriti kuna 
teist sammast laiendatakse vastavalt 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkidele; juhib tähelepanu, et see 
nõuab ühise põllumajanduspoliitika ja
ühtekuuluvuspoliitika asjakohast 
koordineerimist ja ülesannete jaotamist 
nende vahel.

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise samba 
toetuste eraldamise reeglid lepiti kokku 
ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, milleks on 
eri liikmesriikide ja piirkondade 
põllumajandusliku ja maaelu arengu 
erinevused; võttes arvesse, et nimetatud 
erinevused on veel alles, on veendunud, et 
tuleks säilitada maaelu arengu rahastamise 
kehtivad kriteeriumid ja kord, eriti kuna 
teist sammast laiendatakse vastavalt 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkidele; kiidab heaks ELi vahendite 
suurema kooskõlastamise ELi tasandil; 
nõuab, et kooskõlastamine väljenduks 
peamiselt ELi vahendite kasutamise 
mehhanismides, nimelt teisest sambast 
rahastatavates maaelu arengu toetamisele 
suunatud meetmetes; soovitab seetõttu
muuta ühist põllumajanduspoliitikat 
toetavad fondid ühise strateegilise 
raamistiku osaks, kuna kohapeal annab 
tulemusi ainult ELi avalike vahendite 
konkreetne sihtotstarve ja Euroopa 
poliitikate kooskõlastamine.
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Or. en

Muudatusettepanek 65
Seán Kelly

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise samba 
toetuste eraldamise reeglid lepiti kokku 
ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, milleks on 
eri liikmesriikide ja piirkondade 
põllumajandusliku ja maaelu arengu 
erinevused; võttes arvesse, et nimetatud 
erinevused on veel alles, on veendunud, et 
tuleks säilitada maaelu arengu rahastamise 
kehtivad kriteeriumid ja kord, eriti kuna 
teist sammast laiendatakse vastavalt 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkidele; juhib tähelepanu, et see 
nõuab ühise põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika asjakohast 
koordineerimist ja ülesannete jaotamist 
nende vahel.

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise samba 
toetuste eraldamise reeglid lepiti kokku 
ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, milleks on 
eri liikmesriikide ja piirkondade 
põllumajandusliku ja maaelu arengu 
erinevused; võttes arvesse, et nimetatud 
erinevused on veel alles, on veendunud, et 
tuleks säilitada maaelu arengu rahastamise 
kehtivad kriteeriumid ja kord; juhib 
tähelepanu, et see nõuab ühise 
põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika asjakohast 
koordineerimist ja ülesannete jaotamist 
nende vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise samba 
toetuste eraldamise reeglid lepiti kokku 
ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, milleks on 
eri liikmesriikide ja piirkondade 
põllumajandusliku ja maaelu arengu 
erinevused; võttes arvesse, et nimetatud 
erinevused on veel alles, on veendunud, et
tuleks säilitada maaelu arengu rahastamise 

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise samba 
toetuste eraldamise reeglid lepiti kokku 
ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, milleks on 
eri liikmesriikide ja piirkondade 
põllumajandusliku ja maaelu arengu 
erinevused; võttes arvesse, et nimetatud 
erinevused on veel alles, on veendunud, et 
tuleks säilitada maaelu arengu rahastamise 
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kehtivad kriteeriumid ja kord, eriti kuna 
teist sammast laiendatakse vastavalt 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkidele; juhib tähelepanu, et see 
nõuab ühise põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika asjakohast 
koordineerimist ja ülesannete jaotamist 
nende vahel.

kehtivad kriteeriumid ja kord, eriti kuna 
teist sammast laiendatakse vastavalt 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkidele; juhib tähelepanu, et see 
nõuab ühise põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika asjakohast 
koordineerimist ja ülesannete jaotamist 
nende vahel, kusjuures on eriti oluline 
koordineerimine territoriaalse 
ühtekuuluvuse põhimõtte huvides.

Or. es

Muudatusettepanek 67
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise samba 
toetuste eraldamise reeglid lepiti kokku 
ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, milleks on 
eri liikmesriikide ja piirkondade 
põllumajandusliku ja maaelu arengu 
erinevused; võttes arvesse, et nimetatud 
erinevused on veel alles, on veendunud, et 
tuleks säilitada maaelu arengu rahastamise 
kehtivad kriteeriumid ja kord, eriti kuna 
teist sammast laiendatakse vastavalt 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkidele; juhib tähelepanu, et see 
nõuab ühise põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika asjakohast 
koordineerimist ja ülesannete jaotamist 
nende vahel.

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise samba 
toetuste eraldamise reeglid lepiti kokku 
ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, milleks on 
eri liikmesriikide ja piirkondade 
põllumajandusliku ja maaelu arengu 
erinevused; võttes arvesse, et nimetatud 
erinevused, nii majanduslikud eripärad 
kui ka looduslikest tingimustest tulenevad 
piirangud, on veel alles, on veendunud, et 
tuleks säilitada maaelu arengu rahastamise 
kehtivad kriteeriumid ja kord, eriti kuna 
teist sammast laiendatakse vastavalt 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkidele; juhib tähelepanu, et see 
nõuab ühise põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika asjakohast 
koordineerimist ja ülesannete jaotamist 
nende vahel.

Or. fi
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Muudatusettepanek 68
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise samba 
toetuste eraldamise reeglid lepiti kokku 
ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, milleks on 
eri liikmesriikide ja piirkondade 
põllumajandusliku ja maaelu arengu 
erinevused; võttes arvesse, et nimetatud 
erinevused on veel alles, on veendunud, et 
tuleks säilitada maaelu arengu rahastamise 
kehtivad kriteeriumid ja kord, eriti kuna 
teist sammast laiendatakse vastavalt 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkidele; juhib tähelepanu, et see 
nõuab ühise põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika asjakohast
koordineerimist ja ülesannete jaotamist 
nende vahel.

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise samba 
toetuste eraldamise reeglid lepiti kokku 
ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, milleks on 
eri liikmesriikide ja piirkondade 
põllumajandusliku ja maaelu arengu 
erinevused; võttes arvesse, et nimetatud 
erinevused on veel alles, on veendunud, et 
tuleks säilitada maaelu arengu rahastamise 
kehtivad kriteeriumid ja kord, eriti kuna 
teist sammast laiendatakse vastavalt 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkidele; juhib tähelepanu, et see 
nõuab ühtekuuluvuse kriteeriumide 
säilitamist ning ühise 
põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika koordineerimise ja 
nende vahel ülesannete jaotamise 
parandamist.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Sophie Auconie

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise samba 
toetuste eraldamise reeglid lepiti kokku 
ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, milleks on 
eri liikmesriikide ja piirkondade 
põllumajandusliku ja maaelu arengu 
erinevused; võttes arvesse, et nimetatud 
erinevused on veel alles, on veendunud, et 
tuleks säilitada maaelu arengu rahastamise 
kehtivad kriteeriumid ja kord, eriti kuna 

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise samba 
toetuste eraldamise reeglid lepiti kokku 
ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, milleks on 
eri liikmesriikide ja piirkondade 
põllumajandusliku ja maaelu arengu 
erinevused; võttes arvesse, et nimetatud 
erinevused on veel alles, on veendunud, et 
tuleks säilitada maaelu arengu rahastamise 
kehtivad kriteeriumid ja kord, eriti kuna 
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teist sammast laiendatakse vastavalt 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkidele; juhib tähelepanu, et see 
nõuab ühise põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika asjakohast
koordineerimist ja ülesannete jaotamist 
nende vahel.

teist sammast laiendatakse vastavalt 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkidele; juhib tähelepanu, et see 
nõuab ühise põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika tugevat
koordineerimist ja ülesannete asjakohast
jaotamist nende vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Czesław Adam Siekierski

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et vahendite eraldamisel teise 
samba raames tuleb vältida järske 
muudatusi, kuna liikmesriigid ootavad 
finantsplaneerimisel järjepidevust ja 
usaldusväärsust ning toetab seetõttu 
pragmaatilist lähenemisviisi, st teise 
samba raames vahendite eraldamise 
kehtivate kriteeriumide säilitamist; 
märgib lisaks, et keskkonnahuvide arvesse 
võtmine teise samba raames peab olema 
maaelu arenguga mõistlikus 
proportsioonis.

Or. pl

Muudatusettepanek 71
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tuletab meelde 
põllumajandustegevuse tähtsust 
maapiirkondade majanduslikus ja 



AM\862069ET.doc 43/45 PE462.564v01-00

ET

sotsiaalses arengus ja dünaamilisuses 
ning teeb ettepaneku luua nõustamis- ja 
abiteenused piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil Euroopa 
põllumajandustootjatele, et aidata 
vähendada inimeste maapiirkonnast 
väljarände voogusid ja võidelda 
rahvastiku muutumisega seotud 
probleemide vastu.

Or. pt

Muudatusettepanek 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles soodustama 
maaelu arengu meetmete koostoimet ja 
kooskõlastamist Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi raames ja 
ühtekuuluvusmeetmeid Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, 
ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Sotsiaalfondi raames; on arvamusel, et 
tervikliku lähenemise maakogukondade 
arengule kooskõlas territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärgiga saaks tagada 
kõnealuste fondide selgema koostoime 
kaudu. 

Or. en

Muudatusettepanek 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. peab vajalikuks vastu võtta 
strateegiad, mille raames seostatakse 
otseselt loodusvarad, maapiirkonnad ja 
toidupoliitika meetmed ning territoriaalse 
ühtekuuluvuse meetmed, pidades silmas 
elanike arvu kasvu ja sagedasi 
kliimamuutustest põhjustatud 
loodusõnnetusi, mis toidukriisi veelgi 
süvendavad.

Or. ro

Muudatusettepanek 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
kindlaks tegema, milliseid võimalusi 
leidub põllumajandustootjatele krediidi-
ja kindlustussüsteemidele kerge ligipääsu 
võimaldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Czesław Adam Siekierski

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. peab vajalikuks parandada ühise 
põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika koordineerimist nii 
strateegilisel tasandil ühiste põhisuuniste 
(ühtekuuluvuspoliitikas kohaldatavate 
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menetlustega ühtlustamise eesmärgil) ja 
abisaajate ühtse kohtlemise kaudu 
erinevate fondide raames kui ka 
rakendustasandil.

Or. pl

Muudatusettepanek 76
Czesław Adam Siekierski

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. leiab, et ühises 
põllumajanduspoliitikas püstitatud 
eesmärkide tõhususe tagamiseks tuleb 
seada eesmärgiks parem koordineerimine 
ühise põllumajanduspoliitika ning ELi 
finants-, kaubandus-, kliima- ja 
energiapoliitika vahel.

Or. pl


