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LÜHISELGITUS

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamist, haldamist ja järelevalvet käsitlevas määruse 
ettepanekus koondatakse ühte alusteksti kõik sätted ja nõuded ühise põllumajanduspoliitika 
ühtse rakendamise kohta, et järgida tõhusalt strateegiat „Euroopa 2020”.

Määruse ettepanek on ja peabki oma loomult ja eesmärgilt olema võimalikult ratsionaalne, 
selles tuleb käsitleda kõiki ühise põllumajanduspoliitika valdkonda kuuluvaid reguleerimist 
vajavad aspekte ning kõiki asjakohaseid meetmeid ja/või tegevusi, mida tuleb ühtselt 
rakendada kogu liidu territooriumil.

Seepärast, eelkõige regionaalarengu vaatenurgast, ei paku ettepanek eriti võimalust lisada 
muudatusettepanekuid ja/või täiendavaid sätteid, mis võiksid kahjustada ettepaneku eesmärki 
ja tulemust. 

Seetõttu on regionaalarengukomisjon pidanud paremaks keskenduda neile, kellele ühine 
põllumajanduspoliitika peamiselt mõeldud on – põllumajandustootjatele ja 
maakogukondadele, ning valida lähenemisviis, mis keskendub konkreetsetele, kohalike ja 
territoriaalsete eripäradega arvestavatele vajadustele. 

Eelkõige on püütud muuta ratsionaalsemaks ja tõhusamaks ühise põllumajanduspoliitika 
institutsionaalset poolt ning vähendada põllumajandustootjaid koormavaid tarbetuid kohustusi 
või kõrvaldada need. Ehkki määruses sätestatakse, et makseasutused vastutavad oma 
tegematajätmiste eest ja määratakse kindlaks nende vastutuse ulatus, ei tähenda see 
automaatselt, et vähendatakse toetusesaajate koormust. Põllumajandusturgudel valitsevate 
hinnakõikumiste ja majandusraskuste ajal võivad hilinenud maksed põllumajandusettevõtteid 
tarbetult koormata ning nende läbirääkimispositsiooni ja majanduslikku olukorda võivad 
halvendada tegurid, mis ei ole seotud ettevõtte majandamise oskusega.

Samuti on regionaalarengukomisjon püüdnud põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi 
rakendamiskriteeriumide puhul võtta arvesse neid ettevõtteid ja põllumajandustootjaid, kes 
vajavad põllumajandusettevõtte majandamisel teistest enam ratsionaalset ja pädevat 
juhendamist. Selle eesmärk on juhtida põllumajandussektorit kohustusliku ratsionaliseerimise 
asemel mõtestatud ratsionaliseerimise suunas aladel, kus elanikkond elab veel 
maapiirkondades ning kus põllumajandus on endiselt kultuuripärand ning elujõulisuse ja 
heaolu allikas, mis ei pruugi tingimata olla majanduslikku laadi.

Samal ajal on regionaalarengukomisjon püüdnud soodustada kogukondade jagatud hüvesid 
ning hoida ära eeskirjade rikkumised ja pettused üksikisikute poolt, mis on sageli kriiside 
põhjuseks ja nullivad jäädavalt asjaomases piirkonnas tehtud jõupingutused.

Regionaalarengukomisjon on samuti püüdnud siduda järelevalvega seotud eesmärgid 
majandusnäitajatega, mis täiendavad ja näitlikustavad tõhusamalt ühise 
põllumajanduspoliitika tulemusi, et anda võimalikult realistlik ülevaade ühise 
põllumajanduspoliitika kohaldamise mõjust. Sellega seoses oli regionaalarengukomisjon 
seisukohal, et järelevalvet tuleks teostada selliste täiendavate näitajate üle, nagu turulepääs, 
koolitusprotsessid, hindade stabiilsus, lepinguliste põllumajandusettevõtete levik, 
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taastuvenergia leviku määr ning selle tootmine ja kasutamine põllumajandussektoris ja 
maakogukondades, tasakaalustatud territoriaalne areng vähemalt piirkonna tasandil, sotsiaalne 
liikuvus, demograafiline dünaamika, rahvastikukadu, sissetulekud (mis ei pruugi tingimata 
tulla põllumajandussektorist) ja vaesus maapiirkondades.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et aidata tõsta toetusesaajate 
teadlikkust ühelt poolt 
põllumajandustavade ja põllumajanduslike 
majapidamiste juhtimise ning teiselt poolt 
keskkonna, kliimamuutuste, maa hea 
põllumajandusseisundi, toiduohutuse, 
rahvatervise, loomatervise, taimetervise ja 
loomade heaoluga seotud standardite 
vahelisest seosest, on vaja, et liikmesriigid 
kehtestaksid ulatusliku 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi, mis annab nõu toetusesaajatele.
Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem ei tohiks kuidagi mõjutada 
toetusesaajate kohustust ja vastutust neid 
standardeid täita. Liikmesriigid peaksid ka 
tagama nõustamise ja kontrollide selge 
eristamise.

(10) Selleks et aidata tõsta toetusesaajate 
teadlikkust ühelt poolt vaadeldava 
piirkonna eripäraste, ühitatavate ja 
eelistatavate põllumajandustavade ja 
põllumajanduslike majapidamiste juhtimise 
ning teiselt poolt keskkonna, 
kliimamuutuste, maa hea 
põllumajandusseisundi, toiduohutuse, 
rahvatervise, loomatervise, taimetervise ja 
loomade heaoluga seotud standardite 
vahelisest seosest, on vaja, et liikmesriigid 
kehtestaksid ulatusliku 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi, mis annab nõu toetusesaajatele.
Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem ei tohiks kuidagi mõjutada 
toetusesaajate kohustust ja vastutust neid 
standardeid täita. Liikmesriigid peaksid ka 
tagama nõustamise ja kontrollide selge 
eristamise.

Or. it
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks hõlmama vähemalt nõuetele 
vastavuse reguleerimisalasse kuuluvaid 
nõudeid ja standardeid. Kõnealune süsteem 
peaks samuti hõlmama nõudeid 
otsetoetustele, mida tuleb järgida seoses 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega, aga ka 
põllumajandusmaa säilitamisega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
määrusele (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused], 
millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad1. Veel peaks 
nimetatud süsteem hõlmama teatavaid 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, elurikkuse, veekaitse, looma-
ja taimehaigustest teatamise ja 
innovatsiooni ning ka väikeste 
põllumajandusettevõtete majandustegevuse 
säästva arenguga seonduvaid elemente.

(11) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem peaks hõlmama vähemalt nõuetele 
vastavuse reguleerimisalasse kuuluvaid 
nõudeid ja standardeid. Kõnealune süsteem 
peaks samuti hõlmama nõudeid 
otsetoetustele, mida tuleb järgida seoses 
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega, aga ka 
põllumajandusmaa säilitamisega vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu xxx 
määrusele (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused], 
millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad1. Veel peaks 
nimetatud süsteem hõlmama teatavaid 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega 
kohanemise, elurikkuse, geneetiliselt 
muundatud sortide seemnete ja GMO-
derivaatide kasutamisest tulenevate 
tagajärgede, veekaitse, looma- ja 
taimehaigustest teatamise ja innovatsiooni 
ning ka väikeste põllumajandusettevõtete 
majandustegevuse säästva arenguga 
seonduvaid elemente.

Or. it

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemiga liitumine peaks toetusesaajate 
jaoks olema vabatahtlik. Kõigil 

(12) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemiga liitumine peaks toetusesaajate 
jaoks olema vabatahtlik. Kõigil 
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toetusesaajatel peaks isegi ÜPP raames 
toetust mitte saades olema lubatud 
süsteemis osaleda. Liikmesriigid võivad 
siiski kehtestada prioriteetsuskriteeriumid.
Süsteemi iseloomu tõttu tuleks 
nõuandetegevuse käigus saadud teavet 
käsitada konfidentsiaalsena, välja arvatud 
liidu või liikmesriigi õigusaktide tõsise 
rikkumise korral. Süsteemi tõhususe 
tagamiseks peaksid nõustajad olema 
nõuetekohase kvalifikatsiooniga ja saama 
korrapäraselt koolitust.

toetusesaajatel peaks isegi ÜPP raames 
toetust mitte saades olema lubatud 
süsteemis osaleda. Liikmesriigid võivad 
siiski kehtestada prioriteetsuskriteeriumid, 
eelkõige nende põllumajandustootjate 
jaoks, kes vastasel juhul võivad välja 
jääda ning kes vajavad teistest rohkem 
pädevat juhendamist, eelkõige 
piirkondades, kus põllumajandusmaa on 
jaotatud väikesteks tükkideks. Süsteemi 
iseloomu tõttu tuleks nõuandetegevuse 
käigus saadud teavet käsitada 
konfidentsiaalsena, välja arvatud liidu või 
liikmesriigi õigusaktide tõsise rikkumise 
korral. Süsteemi tõhususe tagamiseks 
peaksid nõustajad olema nõuetekohase 
kvalifikatsiooniga ja saama korrapäraselt 
koolitust.

Or. it

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) On oluline, et komisjon annaks 
liikmesriikide käsutusse akrediteeritud 
makseasutuste EAGFiga seotud kulude 
katmiseks vajalikud rahalised vahendid 
nende asutuste kulude hüvitamisena 
raamatupidamise alusel. Igakuiste 
maksetena saadavaid hüvitisi oodates 
tuleks liikmesriikidel koondada rahalisi 
vahendeid vastavalt oma akrediteeritud 
makseasutuste vajadustele. Liikmesriikide 
ja ÜPP rakendamisega seotud
toetusesaajate personali- ja halduskulud on
nende endi kanda.

(13) On oluline, et komisjon annaks 
liikmesriikide käsutusse akrediteeritud 
makseasutuste EAGFiga seotud kulude 
katmiseks vajalikud rahalised vahendid 
nende asutuste kulude hüvitamisena 
raamatupidamise alusel. Igakuiste 
maksetena saadavaid hüvitisi oodates 
tuleks liikmesriikidel koondada rahalisi 
vahendeid vastavalt oma akrediteeritud 
makseasutuste vajadustele. Makseasutuste 
töö tõhustamiseks peaksid liikmesriikide 
ja ÜPP rakendamisega seotud personali- ja 
halduskulud olema nende endi kanda.

Or. it



PA\910290ET.doc 7/15 PE494.608v01-00

ET

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liidu abi tuleks toetusesaajatele 
maksta õigel ajal, et neil oleks võimalik 
seda tõhusalt kasutada. Kui liikmesriigid ei 
pea kinni liidu õigusaktides sätestatud 
maksetähtaegadest, võib see põhjustada 
toetusesaajatele tõsiseid probleeme ja 
ohustada liidu aastaeelarve koostamist.
Seetõttu tuleks liidu rahastamisest välja 
jätta need kulud, mille puhul ei ole 
maksetähtaegadest kinni peetud.
Proportsionaalsuse põhimõtte järgimiseks 
peaks komisjonil olema õigus kehtestada 
sellest üldreeglist kõrvale kalduvaid 
erandeid. Määruses (EÜ) nr 1290/2005 
sätestatud vastav põhimõte tuleks jõusse 
jätta ja seda tuleks kohaldada nii EAGFi 
kui ka EAFRD suhtes. Makse hilinemise 
korral tuleks liikmesriigil lisada 
põhisummale omal kulul intressid, et 
maksta toetusesaajatele hüvitist. Selline 
säte võib liikmesriike ajendada 
maksetähtaegadest paremini kinni pidama 
ning pakkuda toetusesaajatele suuremat 
kindlust makse õigeaegse laekumise kohta 
või vähemalt hüvitise saamise kohta makse 
hilinemise korral.

(25) Liidu abi tuleks toetusesaajatele 
maksta õigel ajal, et neil oleks võimalik 
seda tõhusalt kasutada. Kui liikmesriigid ei 
pea kinni liidu õigusaktides sätestatud 
maksetähtaegadest, võib see põhjustada 
toetusesaajatele tõsiseid probleeme ja 
ohustada liidu aastaeelarve koostamist.
Seetõttu tuleks liidu rahastamisest välja 
jätta need kulud, mille puhul ei ole 
maksetähtaegadest kinni peetud.
Proportsionaalsuse põhimõtte järgimiseks 
peaks komisjonil olema õigus kehtestada 
sellest üldreeglist kõrvale kalduvaid 
erandeid. Määruses (EÜ) nr 1290/2005 
sätestatud vastav põhimõte tuleks jõusse 
jätta ja seda tuleks kohaldada nii EAGFi 
kui ka EAFRD suhtes. Makse hilinemise 
korral tuleks liikmesriigil lisada 
põhisummale omal kulul intressid, et 
maksta toetusesaajatele hüvitist ning 
vastavad ajutised krediidid peaksid 
kajastuma toetusesaajate 
bilansiaruannetes. Selline säte võib 
liikmesriike ajendada maksetähtaegadest 
paremini kinni pidama ning pakkuda 
toetusesaajatele suuremat kindlust makse 
õigeaegse laekumise kohta või vähemalt 
hüvitise saamise kohta makse hilinemise 
korral.

Or. it

Selgitus

Toetusesaajate, nii põllumajandusettevõtete kui ka muude ettevõtete või teenuseosutajate 
jaoks on esmatähtis maksete õigeaegne teostamine. Seetõttu peab kohaliku majanduse 
kaitsmiseks olema võimalik kanda raamatupidamisaruannetesse saadaolevad maksed, 
tingimusel et need teostatakse suure tõenäosusega.
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Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a. põllumajandusettevõtte osaline või 
täielik arestimine teadete tulemusel 
ekslikult eraldatud rahaliste vahendite 
tõttu, mis on seejärel kuulutatud ELi 
õigusaktidega vastuolus olevaks.

Or. it

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Makseasutused on liikmesriikide 
eraldiseisvad asutused või talitused, kes 
vastutavad artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 5 
osutatud kulude haldamise ja kontrolli eest.

1. Makseasutused on liikmesriikide või 
piirkondade eraldiseisvad asutused või 
talitused, kes vastutavad asjaomase 
organisatsiooni piires artikli 4 lõikes 1 ja 
artiklis 5 osutatud kulude haldamise ja 
kontrolli eest.

Or. it

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 

1. Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi
poolt rahvusvahelise avaliku hanke 
järgselt määratud avalik-õiguslik või 
eraõiguslik kolmandast isikust
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse, 
mis on koostatud rahvusvahelisel tasandil 
aktsepteeritud auditeerimisnormide 
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toimimist, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

kohaselt, toetudes riskipõhisele kontrollile 
ja võttes arvesse asjaomase liikmesriigi 
või piirkonna eelnevaid tulemusi, mis
hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast 
toimimist, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

Or. it

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad toetusesaajate 
nõustamiseks põllumajandusmaaga ja 
põllumajandusliku majapidamise 
juhtimisega seotud küsimustes süsteemi
(edaspidi „põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteem”), mida juhib üks või 
mitu määratud asutust. Määratud asutused 
võivad olla kas avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud.

1. Liikmesriigid või piirkonnad loovad 
toetusesaajate nõustamiseks 
põllumajandusmaaga ja põllumajandusliku 
majapidamise juhtimisega seotud 
küsimustes süsteemi (edaspidi
„põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem”), mida juhib üks või mitu 
määratud asutust. Määratud asutused 
võivad olla kas avalik-õiguslikud või 
eraõiguslikud ning neil on eelistatavalt 
seosed kõrgkoolide või teadusuuringute 
keskustega.

Or. it

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika regionaliseerimise seisukohast ei tundu otstarbekas määratleda 
üks riikliku tasandi asutus eelkõige juhul, kui riigi territooriumil on väga konkreetsed 
geomorfoloogilised, mulla, ilmastiku ja põllumajandussüsteemidega seonduvad ning 
kultuurilised tunnusjooned, mis tulenevad territooriumi pindalast. Lisaks tundub mõttekas 
püüda muuta tegevus ratsionaalsemaks, luues otsesed sidemed kõrgkoolide ja 
teadusasutustega, et viia teadustöötajad (sealhulgas eri tasandi teadlased) paremini kurssi 
põllumajandusettevõtete probleemidega.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga seonduvad 
nõuded või tegevused, vähemalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatud ulatuses;

c) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, geneetiliselt 
muundatud sortide seemnete ja GMO-
derivaatide kasutamisest tulenevate 
tagajärgede, elurikkuse, veekaitse, looma-
ja taimehaigustest teatamise ja 
innovatsiooniga seonduvad nõuded või 
tegevused, vähemalt käesoleva määruse I 
lisas sätestatud ulatuses;

Or. it

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad samas määrata
objektiivsete kriteeriumide alusel 
toetusesaajate kategooriad, kellel on 
eelisjuurdepääs põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemile. Liikmesriigid 
tagavad siiski nende põllumajandustootjate 
eelistamise, kelle juurdepääs muule 
nõuandeteenusele kui 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemile on kõige rohkem piiratud.

Liikmesriigid määravad samas 
objektiivsete kriteeriumide alusel 
toetusesaajate kategooriad, kellel on 
eelisjuurdepääs põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemile. Liikmesriigid 
tagavad siiski nende põllumajandustootjate 
eelistamise, kelle juurdepääs muule 
nõuandeteenusele kui 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemile on kõige rohkem piiratud, 
eelkõige pidades silmas neid 
põllumajandustootjaid, kes vastasel juhul 
võivad välja jääda ning kes vajavad 
teistest rohkem pädevat juhendamist, 
eelkõige piirkondades, kus 
põllumajandusmaa on jaotatud väikesteks 
tükkideks.

Or. it



PA\910290ET.doc 11/15 PE494.608v01-00

ET

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse.
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
4 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest
vastavale programmile.

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse.
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
7 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 3 % EAFRD toetusest
vastavale programmile.

Or. it

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavituse eesmärk on 
põllumajanduspoliitikast ülevaate 
andmiseks levitada liidus ja sellest 
väljaspool ühtset, objektiivset ja 
terviklikku teavet.

Teavituse eesmärk on 
põllumajanduspoliitikast ülevaate 
andmiseks levitada liidus ja sellest 
väljaspool ühtset, objektiivset ja 
terviklikku teavet, mida võidakse anda 
konkreetsete eesmärkide kohta ja mille 
eesmärk on käsitleda isegi selliseid 
teemasid ja probleeme, mis on seotud 
konkreetsete geograafiliste piirkondadega.

Or. it
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pindalatoetuse puhul määrab iga 
liikmesriik põllu miinimumsuuruse, mille 
kohta võib taotluse esitada.
Miinimumsuurus ei tohi siiski ületada 0,3 
hektarit.

Pindalatoetuse puhul määrab iga 
liikmesriik põllu miinimumsuuruse, mille 
kohta võib taotluse esitada.
Miinimumsuurus ei tohi siiski olla väiksem 
kui 0,3 hektarit.

Or. it

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetele vastavuse eeskirjad on liidu 
õigusaktide kohased kohustuslikud 
majandamisnõuded ning riigi tasandil 
kehtestatavad maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standardid, 
mis on loetletud II lisas ning seonduvad 
järgmiste valdkondadega:

Nõuetele vastavuse eeskirjad on liidu 
õigusaktide kohased kohustuslikud 
majandamisnõuded ning riigi tasandil
piirkondade ettepaneku alusel
kehtestatavad ning kohalike 
territoriaalsete omapäradega arvestavad
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standardid, 
mis on loetletud II lisas ning seonduvad 
järgmiste valdkondadega:

Or. it
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid II lisa 
alusel, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud.

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul ja vajaduse korral
piirkondlikul tasandil teaduslikele 
andmetele tuginevate hinnangute põhjal
toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid II lisa 
alusel, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust,
maastiku määratlemist ja muutumist, 
sealhulgas pärast selliseid tõsiseid 
loodusõnnetusi nagu üleujutused või 
tulekahjud, külvikorda, 
põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud.

Or. it

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 10% 
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 10% 
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest. Käesolevas lõikes osutatud 
vahendid jäävad vajaduse korral 
asjaomaste piirkondade käsutusse ning 
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neid võib kasutada põllumajandusliku 
infrastruktuuri ehitamiseks.

Or. it

Selgitus

Toetusesaajate rikkumiste tulemusena saadud vahendid, mis võivad ohustada piirkondlike 
kogukondade eri tasandil võetud meetmete edu, tuleks reinvesteerida asjaomaste 
kogukondade huvides, tingimusel et see on kooskõlas sissetulekute eriotstarbelise kasutamise 
nõuetega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elujõuline toidutööstus, pöörates 
põhitähelepanu põllumajandustuludele, 
põllumajanduse tootlikkusele ja hindade 
stabiilsusele;

a) elujõuline toidutööstus, pöörates 
põhitähelepanu põllumajandustuludele, 
põllumajanduse tootlikkusele, 
turulepääsule, koolitusprotsessidele,
hindade stabiilsusele ja lepinguliste 
põllumajandusettevõtete levikule;

Or. it

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) loodusvarade säästev majandamine ja 
kliimameetmed, pöörates põhitähelepanu 
kasvuhoonegaaside heitkogustele, 
elurikkusele, mullale ja veele;

b) loodusvarade säästev majandamine ja 
kliimameetmed, pöörates põhitähelepanu 
kasvuhoonegaaside heitkogustele,
taastuvenergia leviku määrale ning selle 
tootmisele ja kasutamisele 
põllumajandussektoris ja 
maakogukondades, elurikkusele, pinnasele 
ja veele;

Or. it
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tasakaalustatud territoriaalne areng, 
pöörates põhitähelepanu maapiirkondade 
tööhõivele, kasvule ja vaesusele 
maapiirkondades.

c) tasakaalustatud territoriaalne areng
vähemalt piirkonna tasandil, pöörates 
põhitähelepanu maapiirkondade 
tööhõivele, majanduskasvule, sotsiaalsele 
liikuvusele, demograafilisele 
dünaamikale, rahvastikukaole, 
sissetulekutele ja vaesusele 
maapiirkondades.

Or. it


