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Muudatusettepanek 158
Jens Geier

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 
seoses liidu muude maaelu arengut
käsitlevate prioriteetidega.

(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 ja
toiduahela korraldamise, 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 
käsitlevate prioriteetidega.
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Or. de

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
välja jätta.

Muudatusettepanek 159
Jens Geier

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 
kindlaksmääramisega.

(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 
kindlaksmääramisega.

Or. de

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
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välja jätta.

Muudatusettepanek 160
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul.
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kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

Or. de

Selgitus

Põllumajandustootjaid tuleb põllumajandusettevõttest loobumisel kohelda võrdselt teiste 
ettevõtjatega. Põllumajandustootjatele loobumistoetuse maksmine ei ole vastuvõetav ning see 
on teiste ettevõtjate seisukohast vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega.

Muudatusettepanek 161
Jens Geier

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 

(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 
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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.

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 kasutama 
vähemalt 30 % 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. de

Selgitus

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetuste kohustusliku alammäära kehtestamine on väga 
oluline, et rõhutada selle prioriteetse meetme olulisust ning tagada samas piisav paindlikkus.
Seepärast tuleks alammäära pisut tõsta (25 %-lt 30 %-le).

Muudatusettepanek 162
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kliimamuutuse ja suurema 
hinnakõikumise tõttu seisavad 
põllumajandustootjad tänapäeval silmitsi 
ulatuslike majanduslike ja 

välja jäetud
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keskkonnaalaste ohtudega. Selles 
kontekstis on tõhus riskijuhtimine 
muutunud põllumajandustootjate jaoks 
üha olulisemaks. Riskijuhtimise meede 
tuleks kehtestada selleks, et aidata 
põllumajandustoojaid kõige levinumate 
riskidega toime tulla. Seepärast peaks see 
meede aitama põllumajandustootjatel 
tasuda saagi, loomade ja taimede 
kindlustusmakseid ning luua ühisfonde 
ning selliste fondide poolt 
põllumajandustootjatele makstavat 
hüvitist looma- või taimehaiguse 
puhangust või keskkonnajuhtumist 
tingitud kahjukannatamise eest. Selle 
meetmega peaks olema hõlmatud ka 
sissetuleku stabiliseerimise vahend 
ühisfondina, et toetada 
põllumajandustootjaid, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjaid koheldakse 
võrdselt kogu liidus, konkurentsi ei 
moonutata ning järgitakse liidu 
rahvusvahelisi kohustusi, tuleks selle 
meetme kohase toetuse andmiseks 
sätestada eritingimused. EAFRD 
eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses 
ühisfondidele antavate kommertslaenude 
minimaalse ja maksimaalse kestusega.

Or. de

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
välja jätta.

Muudatusettepanek 163
Jens Geier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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.

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

Or. de

Selgitus

Regioonide Komitee arvamuse muudatusettepanekus 29 rõhutatakse, et Euroopa tasandil on 
vaja tõelist maaelu arengu strateegiat. Nimetatud strateegiat tuleb kooskõlastada 
ühtekuuluvuspoliitika ja ühise kalanduspoliitika raames antavate toetustega ning need peavad 
strateegiat täiendama. 

Muudatusettepanek 164
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) toiduahela korraldamise ja 
riskijuhtimise edendamine
põllumajanduses, keskendudes järgmistele 
valdkondadele:

(3) toiduahela korraldamise edendamine, 
keskendudes järgmistele valdkondadele:

Or. de

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
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Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
välja jätta.

Muudatusettepanek 165
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põllumajandusettevõtte riskijuhtimise 
toetamine:

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
välja jätta.

Muudatusettepanek 166
Jens Geier

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) majanduse mitmekesistamise ning uute
ettevõtete ja töökohtade loomise
toetamine;

Or. de

Selgitus

Regioonide Komitee muudatusettepanek 32.
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Muudatusettepanek 167
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
saadavuse, kasutamise ja kvaliteedi 
parandamine maapiirkondades.

(c) uue tehnoloogia ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia saadavuse, 
kasutamise ja kvaliteedi parandamine;

Or. de

Selgitus

Regioonide Komitee muudatusettepanek 32.

Muudatusettepanek 168
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt 6 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) noorte, eelkõige noorte naiste 
maapiirkondadesse asumise 
hõlbustamine, toetades meetmeid, mis 
võimaldavad ühitada pere- ja tööelu.

Or. de

Selgitus

Regioonide Komitee muudatusettepanek 32.

Muudatusettepanek 169
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga-aastane toetus määruse (EL) nr 
DP/2012 V jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
(edaspidi „väikepõllumajandustootjate 
kava”) osalevatele 
põllumajandustootjatele, kes oma ettevõtte 
annavad jäädavalt üle teisele 
põllumajandustootjale.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Põllumajandustootjaid tuleb põllumajandusettevõttest loobumisel või selle üleandmisel 
kohelda võrdselt teiste ettevõtjatega. Põllumajandustootjatele loobumistoetuse maksmine ei 
ole vastuvõetav ning see on teiste ettevõtjate seisukohast vastuolus võrdse kohtlemise 
põhimõttega.

Muudatusettepanek 170
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti c kohast toetust antakse 
põllumajandustootjatele, kes on 
toetusetaotluse esitamise ajal osalenud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
vähemalt ühe aasta ning kes kohustuvad 
oma ettevõtte ning vastavad toetusõigused 
jäädavalt teisele põllumajandustootjale 
üle andma. Toetust antakse alates 
üleandmise tähtpäevast kuni 31. 
detsembrini 2020.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Põllumajandustootjaid tuleb põllumajandusettevõttest loobumisel kohelda võrdselt teiste 
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ettevõtjatega. Põllumajandustootjatele loobumistoetuse maksmine ei ole vastuvõetav ning see 
on teiste ettevõtjate seisukohast vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega.

Muudatusettepanek 171
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõike 1 punkti c kohane toetus on 
120 % iga-aastasest toetusest, mis 
toetusesaaja on saanud 
väikepõllumajandustootjate kava 
kohaselt.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Põllumajandustootjaid tuleb põllumajandusettevõttest loobumisel kohelda võrdselt teiste 
ettevõtjatega. Põllumajandustootjatele loobumistoetuse maksmine ei ole vastuvõetav ning see 
on teiste ettevõtjate seisukohast vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega.

Muudatusettepanek 172
Jens Geier

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 
ekstensiivpõllumajandusega. Liikmesriigid 
määravad kindlaks hektarile istutatavate 
puude maksimumarvu, võttes arvesse 
kohalikke mullastiku- ja kliimatingimusi, 
metsataimede liike ning vajadust tagada 
maa säästev põllumajanduslik kasutamine.

Or. de
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Muudatusettepanek 173
Jens Geier

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 teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis vastavad 
ühele või enamale põllumajanduse 
keskkonna- või kliimakohustusele.
Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetust võib anda ka muudele 
maavaldajatele või muudele maavaldajate 
rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.

Or. de

Selgitus

Regioonide Komitee muudatusettepanekus 36 rõhutatakse, et tuleks kaotada meetmete 
põllumajandusmaal võtmise piirang, kuna see ohustaks tõsiselt olulisi keskkonna ja kliimaga 
seotud eesmärke. See hõlmab nt karjamaadena kasutatavaid maid, mida ei käsitleta 
põllumajandusmaadena, samuti põllumajanduse kliimameetmete kohaldamist tiikide, rabade 
ja kaldavööndite puhul.

Muudatusettepanek 174
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riskijuhtimine välja jäetud
1. Käesoleva meetme kohane toetus on:
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a) põllumajandustootjale otse makstav 
rahaline toetus saagi, loomade ja taimede 
kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju 
hüvitamiseks;
b) rahaline toetus ühisfondidele, et 
maksta rahalist hüvitist looma- või 
taimehaigustest või keskkonnajuhtumist 
tuleneva majandusliku kahju eest;
c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek 
on järsult vähenenud.
2. Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel 
tähendab „ühisfond” liikmesriigi õiguse 
kohaselt akrediteeritud süsteemi, mille 
kaudu sellega ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada niisuguse majandusliku 
kahju vastu, mis on seotud taime- või 
loomahaiguse puhangu või 
keskkonnajuhtumiga, või sissetuleku 
järsu vähenemise vastu.
3. Liikmesriigid tagavad, et välditakse 
ülemäärast hüvitamist, mis võib tuleneda 
käesoleva meetme ning muude riiklike või 
liidu toetusvahendite või 
erakindlustusskeemide vahendite 
ühendamisest. Põllumajandustootjate 
sissetuleku taseme hindamisel võetakse 
arvesse ka Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi 
„EGF”) kaudu saadud otsest 
sissetulekutoetust. 
4. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse artikli 39 
lõike 3 punktis b ja artikli 40 lõikes 4 
osutatud ühisfondidele antavate
kommertslaenude minimaalset ja 
maksimaalset kestust.

Or. de
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Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
välja jätta.

Muudatusettepanek 175
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saagi, loomade ja taimede kindlustamine välja jäetud
1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast 
toetust antakse üksnes selliste 
kindlustuslepingute puhul, millega on 
hõlmatud sellise kahju hüvitamine, mille 
on põhjustanud ebasoodsad 
ilmastikutingimused või looma- või 
taimehaigus või kahjurite levik või 
direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.
2. Ebasoodsate ilmastikutingimuste või 
looma- või taimehaiguse või kahjurite 
leviku esinemist peab kinnitama 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus.
Liikmesriigid võivad vajaduse korral 
kehtestada eelnevalt kriteeriumid, mille 
alusel loetakse selline ametlik 
kinnitamine toimunuks.
Kindlustusmaksetega ei hüvitata rohkem 
kui artikli 37 lõike 1 punktis a osutatud 
kahjude korvamisega seotud kogukulud 
ning nendega ei seata nõudmisi ega 
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tingimusi tulevase tootmise liigi ega mahu 
suhtes.
Liikmesriigid võivad asjakohaseid 
ülemmäärasid kohaldades piirata 
kindlustusmakse summat, mille ulatuses 
võib toetust anda.
4. Toetuse maksimumsumma on 
sätestatud I lisas.

Or. de

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
välja jätta.

Muudatusettepanek 176
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taime- ja loomahaiguste ning 
keskkonnajuhtumitega seotud ühisfondid

välja jäetud

1. Toetuse saamiseks peab asjaomane 
ühisfond:
a. olema pädevate ametiasutuste poolt 
akrediteeritud vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele;
b. tagama fondi sisse- ja väljamaksete 
läbipaistvuse;
c. kasutama selgeid eeskirju mis tahes 
tekkinud võla eest vastutuse määramise 
suhtes.
2. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige 
põllumajandustootjatele kriisi korral 
hüvitiste maksmise ja kõnealuste 
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eeskirjade järgimise järelevalve kohta.
3. Artikli 37 lõike 1 punktis b osutatud 
rahalised toetused võivad olla seotud 
üksnes järgmisega:
ühisfondide moodustamisega seotud 
selliste halduskulude katmine, mis on 
maksimaalselt kolme aasta peale jaotatud 
ning vähenevad järk-järgult;
ühisfondidest põllumajandustootjatele 
rahaliseks hüvitamiseks makstavad 
summad. Lisaks sellele võivad rahalised 
toetused olla seotud ühisfondide selliste 
kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.
Algne põhivara ei tohi tulla riiklikest 
vahenditest.
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.
5. Toetuse suhtes kehtib I lisas sätestatud 
ülemmäär.
Liikmesriigid võivad toetuse saamise 
tingimustele vastavaid kulusid piirata, 
kohaldades:
a. ülemmäära ühisfondi kohta;
b. asjakohaseid ülemmäärasid ühiku 
kohta.

Or. de

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
välja jätta.
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Muudatusettepanek 177
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sissetuleku stabiliseerimise vahend välja jäetud
1. Artikli 37 lõike 1 punkti c kohast toetust 
võib anda üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 30 % 
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 37 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, 
mille põllumajandustootja saab turult, 
sealhulgas mis tahes vormis riiklik toetus, 
millest on maha arvatud tootmiskulud. 
Ühisfondi toetus põllumajandustootjatele 
võib hüvitada kuni 70 % saamata jäänud 
tulust.
2. Toetuse saamiseks peab asjaomane 
ühisfond:
a. olema pädevate ametiasutuste poolt 
akrediteeritud vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele;
b. tagama fondi sisse- ja väljamaksete 
läbipaistvuse;
c. kasutama selgeid eeskirju mis tahes 
tekkinud võla eest vastutuse määramise 
suhtes.
3. Liikmesriigid määravad kindlaks 
ühisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige 
põllumajandustootjatele kriisi korral 
hüvitiste maksmise ja kõnealuste 
eeskirjade järgimise järelevalve kohta.
4. Artikli 37 lõike 1 punktis c osutatud 
rahaline toetus võib olla seotud üksnes 
selliste summadega, mis ühisfond on 
põllumajandustootjatele maksnud 
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rahalise hüvitisena. Lisaks sellele võivad 
rahalised toetused olla seotud ühisfondide 
selliste kommertslaenude intresside 
tagasimaksmisega, mis on võetud 
põllumajandustootjatele kriisiolukorra 
puhul rahalise hüvitise maksmiseks.
Algne põhivara ei tohi tulla riiklikest 
vahenditest.
5. Toetuse suhtes kehtib I lisas sätestatud 
ülemmäär.

Or. de

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
välja jätta.

Muudatusettepanek 178
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meetmete rakenduseeskirjad välja jäetud
1. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
käesoleva jaotise meetmete 
rakenduseeskirjad, milles käsitletakse:
(a) põllumajanduse ja metsandusega 
seotud nõustamisteenuseid, 
põllumajandusettevõtte haldamise ja 
asendusteenuseid osutavate asutuste ja 
organite valikumenetlusi ning artiklis 16 
osutatud nõustamisteenuste meetme 
kohase toetuse järk-järgulist 
vähendamist;
(b) liikmesriigi tehtud hindamist, milles 
käsitletakse äriplaani edu, 
maksevõimalusi ning noorte 
põllumajandustootjate juurdepääsu viise 
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artiklis 20 osutatud põllumajandus- ja 
äriettevõtte arengukava kohastele 
muudele meetmetele;
(c) piiritlemist teiste meetmetega, ühikute 
teisendamist muudeks kui nendeks, mida 
on kasutatud I lisas, tehingukulude 
arvutamist ning kohustuste 
ümberkorraldamist või kohandamist 
vastavalt artiklis 29 osutatud 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmele, artiklis 30 osutatud 
mahepõllumajandusmeetmele ja artiklis 
35 osutatud metsakeskkonna- ja 
kliimateenuste ning metsakaitse 
meetmele;
(d) võimalust kasutada saamata jäänud 
tulu standardhinnanguid seoses artiklite 
29, 30, 31, 32, 34 ja 35 kohaste 
meetmetega ning kõnealuse tulu 
arvutamise kriteeriumeid;
(e) toetussumma arvutamist, kui toiming 
vastab rohkem kui ühe meetme kohase 
toetuse saamise tingimustele.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
välja jätta.

Muudatusettepanek 179
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus



PE496.352v01-00 22/25 AM\912809ET.doc

ET

Artikkel 46 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) investeerimine niisutusseadmete 
moderniseerimisse või ehitamisse 
liikmesriikide või piirkondade projektide 
või programmide raames tingimusel, et 
põhjaliku keskkonnamõju hindamise 
tulemused on positiivsed nii vee kvaliteedi 
kui ka kvantiteedi osas;

Or. de

Selgitus

Regioonide Komitee muudatusettepanek 37.

Muudatusettepanek 180
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Määruse (EL) nr HR/2012 artikli 45 
kohaselt EAFRD-le kogutud olemasolev 
sihtotstarbeline tulu jaotatakse 
liikmesriikidele proportsionaalselt 
vastavalt nende osale EAFRD toetuse 
kogusummast.

Or. de

Selgitus

Jäetakse välja viide määruse (EL) nr [ÜSR/2012] artiklis 18 osutatud tulemusreservi kohta.

Muudatusettepanek 181
Jens Geier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Vähemalt 30 % maaelu arengu 
programmile ettenähtud EAFRD 
rahastamisosaluse kogusummast 
reserveeritakse artiklite 29, 30 ja 31 
kohastele meetmetele.

Or. de

Selgitus

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetuste kohustuslik alammäär tuleks sätestada ka 
asjaomases artiklis, mitte ainult põhjenduses. Selle prioriteetse meetme olulisuse 
rõhutamiseks ning samas piisava paindlikkuse tagamiseks tuleks alammäära pisut tõsta (25 
%-lt 30 %-le).

Muudatusettepanek 182
Jens Geier

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Avaliku sektori toetuskõlblike 
kulutuste puhul võib riigipoolse 
rahastamisosaluse asendada erasektori 
osalusega.

Or. de

Selgitus

Avaliku sektori toetuskõlblike kulutuste puhul peaks olema võimalik asendada riigipoolne 
rahastamisosalus erasektori osalusega, nagu on ette nähtud eelarvet käsitlevatel juba lõpule 
viidud kolmepoolsetel läbirääkimistel. See on vajalik eelkõige liikmesriikide praeguste 
kokkuhoiupüüdluste kontekstis, et liikmesriikide kaasrahastamise määra tagamisel tekkivaid 
probleeme saaks tasakaalustada erasektori investeeringutega.
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Muudatusettepanek 183
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 – Riskijuhtimine välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
välja jätta.

Muudatusettepanek 184
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 – Saagi, loomade ja taimede 
kindlustamine

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
välja jätta.

Muudatusettepanek 185
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
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V lisa – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 – Ühisfondid taime- ja 
loomahaiguste ning keskkonnajuhtumite 
korral

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
välja jätta.

Muudatusettepanek 186
Jens Geier

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 – Sissetuleku stabiliseerimise 
vahend

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba eesmärk on tagada stabiilsed sissetulekud. 
Ühise põllumajanduspoliitika teine sammas on mõeldud maaelu arendamiseks. Komisjoni 
ettepaneku artiklid 37, 38, 39, 40 ja 41 ning vastavad põhjendused tuleb seega teisest sambast 
välja jätta.


