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LÜHISELGITUS

Koos ettepanekuga mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2014–2020 esitas 
komisjon mõned määruse ettepanekud, milles on sätestatud ühise põllumajanduspoliitika 
(ÜPP) õiguslik raamistik ajavahemikuks 2014–2020. Selles raamistikus on kinnitatud kolm 
peamist eesmärki: 1) elujõuline toiduainetööstus; 2) loodusvarade säästev majandamine ja 
kliimameetmed; 3) tasakaalustatud territoriaalne areng. Vastavalt komisjoni kinnitusele on 
ÜPP mõlemad sambad hädavajalikud selleks, et piisavalt reageerida neile küsimustele, mis 
valmistavad suur muret ka Euroopa piirkondadele ja territooriumidele. Uued otsetoetuste 
eeskirjad peaks tagama vahendite õiglase ja jätkusuutliku jaotamise. 

Arvamuse koostaja toetab täielikult põllumajandustootjate otsetoetuste keskkonnasäästlikkuse 
ambitsioonika suurendamise ideed. See on üks lahendustest praegustele keskkonna- ja 
sotsiaalsetele probleemidele. Arvamuse koostaja on siiski seisukohal, et praegused 
ettepanekud on liiga nõrgad selleks, et tuua kaasa üleminek kõrgeltarenenud säästvatele 
põllumajandussüsteemidele, mis on maapiirkondade jätkusuutlikule territoriaalsele arengule 
väga tähtis. Sellega seoses teeb arvamuse koostaja ettepaneku rakendada meetmeid, mis 
võimaldaksid paremini arvestada Euroopa maapiirkondi.

Seoses regionaalarenguga soovitab arvamuse koostaja suunata senisest suurema osa aastasest 
riiklikust ülemmäärast maaelu arengu lisatoetustele. Sama loogika kohaselt on arvamuse 
koostaja vastu mistahes maaelu arengule suunatud summade vähendamisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 



PE494.613v01-00 4/23 PA\910348ET.doc

ET

ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava toetuse iga-
aastane ülemmäär; kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; võtta vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta seoses maa ja sortide 
heakskiitmise korraga puuvilla eritoetuse 
puhul; kehtestada eeskirjad puuvilla 
eritoetuse summa vähendamise arvutamise 
kohta; ning võtta vastu üldiste 
teavitamisnõuete eeskirjad. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendusvolituste teostamise suhtes.

ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
kõrgeltarenenud säästvate 
põllumajandussüsteemide loomise, 
keskkonna haldamise ja keskkonnamõju 
leevendamise toetuse iga-aastane 
ülemmäär; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava toetuse iga-
aastane ülemmäär; kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; võtta vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta seoses maa ja sortide 
heakskiitmise korraga puuvilla eritoetuse 
puhul; kehtestada eeskirjad puuvilla 
eritoetuse summa vähendamise arvutamise 
kohta; ning võtta vastu üldiste 
teavitamisnõuete eeskirjad. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendusvolituste teostamise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid kliimat ja 

(26) Üks uue ÜPP eesmärke on 
keskkonnahoidlikkuse suurendamine 
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks 
muutmise kohustusliku komponendiga, mis 
toetab kogu liidus kohaldatavaid 
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keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid. Sellega seoses 
peaksid liikmesriigid kasutama oma 
otsetoetuste riikliku ülemmäära osa selleks, 
et maksta lisaks põhitoetusele ka iga-
aastast toetust põllumajandustootjate 
järgitavate kohustuslike 
põllumajandustavade eest, mille puhul 
võetakse arvesse eelkõige kliima- ja 
keskkonnapoliitika eesmärke. Need 
põllumajandustavad võivad olla lihtsate, 
üldistatud, mittelepinguliste ja iga-aastaste 
meetmete kujul, mis lähevad kaugemale 
nõuetele vastavusest ja on seotud 
põllumajandusega, nt põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaa 
säilitamine, ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alad. Kõnealuste 
põllumajandustavade kohustuslik iseloom 
peaks laienema ka põllumajandustootjatele, 
kelle põllumajanduslikud majapidamised 
asuvad täielikult või osaliselt NATURA 
2000 aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 

kõrgeltarenenud säästvaid 
põllumajandussüsteeme, keskkonna 
haldamist ja kliimamuutuste 
leevendamist. Sellega seoses peaksid 
liikmesriigid kasutama oma otsetoetuste 
riikliku ülemmäära osa selleks, et maksta 
lisaks põhitoetusele ka iga-aastast toetust 
põllumajandustootjate järgitavate 
kohustuslike põllumajandustavade eest, 
mille puhul võetakse arvesse eelkõige 
kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärke. 
Need põllumajandustavad võivad olla 
lihtsate, üldistatud, mittelepinguliste ja iga-
aastaste meetmete kujul, mis lähevad 
kaugemale nõuetele vastavusest ja on 
seotud põllumajandusega, nt 
põllukultuuride külvikord, püsirohumaa 
säilitamine, ökoloogiline infrastruktuur. 
Kõnealuste põllumajandustavade 
kohustuslik iseloom peaks laienema ka 
põllumajandustootjatele, kelle 
põllumajanduslikud majapidamised asuvad 
täielikult või osaliselt NATURA 2000 
aladel, mis on hõlmatud nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiiviga 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiiviga 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta), kui kõnealused põllumajandustavad 
vastavad asjaomastes direktiivides 
sätestatud eesmärkidele. 
Põllumajandustootjad, kes vastavad 
nõukogu 28. juuni 2007. aasta määruses 
(EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse EMÜ) nr 
2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta) 
sätestatud tingimustele, peaksid saama 
kasu keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponendist ilma täiendavate 
kohustusteta, võttes arvesse 
mahepõllumajandussüsteemidest tulenevat 
üldtunnustatud keskkonnakasu. Kui 
keskkonnasäästlikumaks muutmise 
komponenti ei järgita, kohaldatakse 
karistusi vastavalt määruse (EL) nr […] 
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[horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65. [horisontaalne ÜPP määrus] artiklile 65.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Käesolevas määruses sätestatud 
kõrgeltarenenud säästvate 
põllumajandussüsteemide, 
keskkonnahalduse ja kliimamuutuste 
leevendamise toetuste rakendamisega 
piirkondlikul tasandil võib kaasneda 
territoriaalsete lepingute sõlmimine 
piirkondlike asutuste ja 
põllumajandustootjate vahel. 
Territoriaalsed lepingud võivad kaasa 
tuua mahukate spetsiifiliste 
stiimulipõhiste meetmete rakendamise, 
mida viiakse ühiselt läbi abikõlbulikul 
põllumajandusmaal ja mille eesmärgiks 
on veevarude, bioloogilise mitmekesisuse 
ja pinnase kaitse, vastavalt kohalikele 
iseärasustele ja ühiste ja mõõdetavate 
eesmärkide alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Selleks et tagada ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade meetme
rakendamine tõhusalt ja ühetaoliselt, kuid 
olles kohandatud liikmesriikide 
eripäradele, tuleks komisjonile aluslepingu 

(29) 7% põllumajandustootja haritavast 
maast kasutatakse viisil, mis suurendab 
funktsionaalset bioloogilist mitmekesisust 
ja seega agro-ökosüsteemi toimimist või 
avalike hüvede pakkumist. Elemendid, 
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artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et määratleda täpsemalt 
kõnealuse meetme all nimetatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade liigid ning lisada ja määratleda 
muud selliste maa-alade liigid, mida võib 
võtta arvesse kõnealuses meetmes 
osutatud protsendimäära järgimiseks.

mis tihti on keskkonnaga seotud 
meetmetena juba abikõlbulikud (näiteks 
hekid, kraavid, märgalad ja muud 
poollooduslike elukohtade osad ja muud 
olemasolevad abikõlbulikud 
maastikuelemendid) lisataks 
puhverribadele säästvate 
põllumajandussüsteemide agro-
ökoloogilise infrastruktuuri loomiseks. 
Seepärast pole tegemist ei „maa tootmisest 
kõrvaldamisega”, ega ka „uue reserviga”, 
vaid pigem kogu süsteemi pikaajalise 
tõhususe suurendamisega. Selleks et 
tagada ökoloogilise infrastruktuuri
rakendamine tõhusalt ja ühetaoliselt, kuid 
olles kohandatud liikmesriikide 
eripäradele, tuleks komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et määratleda täpsemalt 
kõnealuse meetme all nimetatud 
ökoloogilise infrastruktuuri liigid.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega, 
võimaldades samal ajal sellist toetust anda 
liikmesriikides või nende konkreetsetes 
piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. Liikmesriikidel 

(33) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
oma otsetoetuste riikliku ülemmäära osa 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
maksmiseks teatavates sektorites selgelt 
määratletud juhtudel. Tootmiskohustusega 
seotud toetusteks kasutatavad vahendid 
peaksid olema piiratud asjakohase 
tasemega, võimaldades samal ajal sellist 
toetust anda liikmesriikides või nende 
konkreetsetes piirkondades, kus teatavaid 
põllumajandusliku tootmise viise või 
teatavaid põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel, keskkonnaalastel ja/või 
sotsiaalsetel põhjustel eriti tähtsaks ning 
kus valitseb teatav olukord. 
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tuleks lubada kõnealuseks toetuseks 
kasutada kuni 5 % oma riiklikust 
ülemmäärast või 10 % juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5 % vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10 % oma 
kõnealusest ülemmäärast. 
Tootmiskohustusega seotud toetust tuleks 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades. 
Kõnealune toetus peaks olema kättesaadav 
ka põllumajandustootjatele, kes 31. 
detsembril 2013 omavad määruse (EÜ) nr 
1782/2003 ja määruse (EÜ) nr 73/2009 
kohaselt jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei 
ole toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

Tootmiskohustusega seotud toetuse 
kasutamine peaks sõltuma liikmesriikide 
teostatavast konkreetse mõju hinnangust. 
Liikmesriikidel tuleks lubada kõnealuseks 
toetuseks kasutada kuni 5% oma riiklikust 
ülemmäärast või 10% juhul, kui 
tootmiskohutusega seotud toetuse tase 
ületab 5% vähemalt ühel aastal 
ajavahemikus 2010–2013. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel, kui teatavad 
konkreetsed tundlikud vajadused 
piirkonnas on tõendatud ja pärast 
komisjoni heakskiitu, saaksid liikmesriigid 
kasutada rohkem kui 10% oma kõnealusest 
ülemmäärast. Tootmiskohustusega seotud 
toetust võib anda üksnes määral, mis on 
vajalik senise tootmistaseme säilitamise,
säästvate põllumajandustavade ja 
keskkonna haldamise ja 
põllumajanduslike töökohtade 
innustamiseks asjaomastes piirkondades, 
eriti looduslike piirangutega
piirkondades, näiteks saartel ja mägistes 
piirkondades. Kõnealune toetus peaks 
olema kättesaadav ka 
põllumajandustootjatele, kes 31. detsembril 
2013 omavad määruse (EÜ) nr 1782/2003 
ja määruse (EÜ) nr 73/2009 kohaselt 
jaotatud eritoetusõigusi ja kellel ei ole 
toetuskõlblikke hektareid toetusõiguste 
aktiveerimiseks. Seoses sellise vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse 
heakskiitmisega, mis ületab 10 % 
liikmesriigiti määratud iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast, peaks komisjonil 
olema täiendavalt õigus võtta vastu 
rakendusakte ilma määrust (EL) nr 
182/2011 kohaldamata.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Samas tuleks anda 
liikmesriikidele, kelle otsetoetuste tase on 
alla 90 % liidu keskmisest tasemest, 
võimalus kanda oma maaelu arengu 
toetuse vahendeid üle oma otsetoetuste 
ülemmäära alla. Selliseid valikuid tuleks 
teha teatavate piirangutega ning 
ühekordselt käesoleva määruse 
kohaldamise aja jooksul.

(43) Oma maaelu arengu poliitika 
tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalus kanda oma otsetoetuste 
ülemmäära vahendeid üle maaelu arengu 
toetusesse. Selliseid valikuid tuleks teha 
teatavate piirangutega ning ühekordselt 
käesoleva määruse kohaldamise aja 
jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad kliimat ja keskkonda säästvaid 
põllumajandustavasid;

ii) toetust põllumajandustootjatele, kes 
võtavad omaks sellised kõrgeltarenenud 
säästvad põllumajandustavad, mis on 
kasulikud bioloogilisele mitmekesisusele, 
heale pinnase viljakuse ja veevarude 
haldamisele, kliimale ja keskkonnale, mis 
lähevad vastavuseeskirjade täitmisest 
oluliselt kaugemale;

Or. en



PE494.613v01-00 10/23 PA\910348ET.doc

ET

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) „kõrgeltarenenud säästvad 
põllumajandussüsteemid” –
põllumajandustavad, mis lähevad 
kaugemale määruses (EL) nr... [HZR] 
sätestatud olemasolevatele nõuetele 
vastavuse miinimumeeskirjadest ja mida 
pidevalt edasi arendatakse, selleks et 
parandada looduslike toitainete, 
veeringete, ja energiavoogude haldamist 
sellisel viisil, mis vähendab 
keskkonnakahjustusi ja taastumatute 
ressursside raiskamist ja säilitab 
tootmissüsteemis kultuuride, 
põllumajandusloomade ja loodusliku 
mitmekesisuse;

Or. en

Selgitus

Üleminek kõrgeltarenenud säästvatele põllumajandustavadele on maapiirkondade 
jätkusuutlikule territoriaalsele arengule väga tähtis.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „külvikord” – vähemalt nelja erineva
kultuuri, sh ühe liblikõielise kultuuri, 
kasvatamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) "ökoloogiline infrastruktuur" –
maastiku, agro-metsanduse, bioloogilise 
mitmekesisuse, vee ja pinnase haldamine, 
biotoobid jt elemendid, mis stabiliseerivad 
ja tugevdavad agro-ökoloogilisi 
põllumajandustavasid ja keskkonna 
haldamise süsteeme;

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aktiivne põllumajandustootja Otsetoetuste kohaldamisalast 
väljaarvamine

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) toetuste taotlejad ei hari või ei halda 
aktiivselt maad vastavalt käesoleva 
määruse artiklis 4 sätestatud headele 
põllumajanduslikele ja 
keskkonnatingimustele;

Or. en
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) kasutatakse mittesäästvaid 
põllumajandus- ja loomakasvatustavasid, 
mis ebapiisava toitainete haldamise ja 
sellest tuleneva vee saastamise, kasutada 
oleva hektarite arvu kohta liiga suure 
loomade arvu ning välistest 
energiaallikatest, biotsiididest, 
antibiootikumidest, veest ja toitainetest 
liiga suure sõltuvuse kaudu 
süstemaatiliselt ja tõsiselt rikuvad 
määruses (EL) nr... [HZR] määratletud 
nõuetele vastavuse eeskirju;

Or. en

Selgitus

Üleminek kõrgeltarenenud säästvatele põllumajandustavadele on maapiirkondade 
jätkusuutlikule territoriaalsele arengule väga tähtis.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 20% oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.
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Or. en

Selgitus

Maaelu arengu tugevdamiseks peaks liikmesriikidel olema võimalik eraldada maaelu 
arengule lisaks kuni 20% riigi aastaeelarvest, seda nii ühise põllumajanduspoliitika raames 
kui ka laiemalt regionaalarengu kontekstis, mida toetab ühissätete määruse raamistikku 
lülitatud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad 
Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, 
Poola, Portugal, Rootsi, Rumeenia, 
Slovakkia, Soome ja Ühendkuningriik 
otsustada kasutada käesoleva määruse 
kohasteks otsetoetusteks kuni 5 % 
summast, mis on toetusena eraldatud 
EAFRDst aastatel 2015–2020 
rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses 
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] 
Selle tulemusel ei saa vastavat summat 
enam kasutada maaelu arengu 
programmi kohaste toetusmeetmete 
puhul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Maaelu arenguks kättesaadavat ELi toetust ei peaks vähendama, sest see võiks tõsiselt 
pidurdada territoriaalset ühtekuuluvust, eriti piirkondades, milles oluline osa on 
maapiirkonnad või mahajäänud maapiirkonnad.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud 
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur.

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised, majanduslikud ja 
keskkonnaalased tunnusjooned ning 
piirkondlik põllumajanduspotentsiaal või 
nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur. Selleks et vältida 
piirkondlikus toetuste jaotuses olulisi 
erinevusi, kohaldatakse igatoetuskava ja 
selle aluseks olevate põhjenduste suhtes 
eelnevat keskkonna- ja 
sotsiaalmajandusliku mõju hinnangut.

Or. en

Selgitus

Kui senised toetused, mis toovad kaasa ebaõiglase ja jätkusuutmatu ressursside jaotuse, 
oleksid jätkuvalt tulevaste toetuste aluseks, on oluline oht kahjustada kohalikule ja 
regionaalarengule suunatud jõupingutusi.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 1. 
augustiks 2013 lõikes 1 osutatud otsusest 
ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks võetud 
meetmetest.

5. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 1. 
augustiks 2013 lõikes 1 osutatud otsusest 
ning lõigete 2 ja 3 kohaldamiseks võetud 
meetmetest. Teatis ja kõik sellega 
kaasnevad dokumendid avalikustatakse 
täies ulatuses.

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
III jaotis – 2. peatükk - pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega seotud toetus

Toetused kõrgeltarenenud säästvate 
põllumajandussüsteemide loomiseks, 
keskkonna haldamiseks ja 
kliimamuutuste leevendamiseks

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a
Artiklites 20 ja 29 sätestatud 
kõrgeltarenenud säästvate 
põllumajandussüsteemide, 
keskkonnahalduse ja kliimamuutuste 
leevendamise toetuste rakendamisega 
piirkondlikul tasandil võib kaasneda 
territoriaalsete lepingute sõlmimine 
piirkondlike asutuste ja 
põllumajandustootjate vahel, artiklis 30 
sätestatud 30% ülemmäära raames. 
Territoriaalsed lepingud võivad kaasa 
tuua mahukate spetsiifiliste 
stiimulipõhiste meetmete rakendamise, 
mida viiakse ühiselt läbi abikõlbulikul 
põllumajandusmaal ja mille eesmärgiks 
on veevarude, bioloogilise mitmekesisuse 
ja pinnase kaitse, vastavalt kohalikele 
iseärasustele ja ühiste ja mõõdetavate 
eesmärkide alusel.
(lisatakse uue artiklina artikli 29 ette)
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Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, järgivad artikli 25 
lõikes 2 määratletud toetuskõlblikel 
hektaritel järgmisi kliimat ja keskkonda 
säästvaid põllumajandustavasid:

1. Põllumajandustootjad, kellel on õigus 
saada toetust 1. peatükis osutatud 
põhitoetuskava alusel, võtavad aastatel 
2014–2020 artikli 25 lõikes 2 määratletud 
toetuskõlblikel hektaritel hoogsalt 
kasutusele säästvad 
põllumajandussüsteemid, mis 
integreeritult reageerivad keskkonna, 
kliima, bioloogilise mitmekesisuse, 
pinnase ja veemajandusega seotud 
probleemidele:

Or. en

Selgitus

Üleminek kõrgeltarenenud säästvatele põllumajandussüsteemidele on maapiirkondade 
jätkusuutlikule territoriaalsele arengule väga tähtis.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kasvatavad oma põllumaal kolme eri 
põllukultuuri, kui põllumajandustootja 
põllumaa on suurem kui kolm hektarit ning 
suurema osa aastast ei kasutata seda 
täielikult rohu tootmiseks (külvatud või 
looduslik) ega kesana või sellel ei 
kasvatata üksnes vees kasvavaid 
põllukultuure;

a) kasvatavad oma põllumaal külvikorras 
nelja eri põllukultuuri, kui 
põllumajandustootja põllumaa on suurem 
kui kümme hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana või sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure; ja

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nende põllumajandusmaa hõlmab 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala.

c) nad loovad oma põllumajandusmaal
ökoloogilise infrastruktuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast nende jaoks 
olulisi, täites seejuures artikli 30, 31 ja 32 
nõudeid.

2. Ilma et see piiraks lõigete 3 ja 4 ning 
finantsdistsipliini, artikli 7 kohaste 
lineaarsete vähendamiste ja määrusega 
(EL) nr […] [horisontaalne ÜPP määrus] 
ettenähtud mis tahes vähendamiste ja 
karistuste kohaldamist, annavad 
liikmesriigid käesoleva peatüki kohast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
järgivad lõikes 1 osutatud kolme 
põllumajandustava hulgast neid, mis on 
vajalikud nende põllumajandus- ja 
keskkonna haldamise tavade 
parandamiseks vastavalt lõikele 1, täites 
seejuures artikli 30, 31 ja 32 nõudeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevas peatükis osutatud 
toetustele on õigus 
põllumajandustootjatel, kes oma majandis 
järgivad muid agro-ökoloogilisi süsteeme, 
mis aitavad oluliselt kaasa pestitsiidide 
kasutamise vähendamisele, pinnase 
viljakuse säilitamisele ja parandamisele ja 
kliimamuutuse leevendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllukultuuride mitmekesistamine Külvikord, põllukultuuride 
mitmekesistamine ja vahekultuurid

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kolm hektarit ning suurema osa 
aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal vähemalt kolme eri 
põllukultuuri. Mitte ühtki neist kolmest

1. Kui põllumajandustootja põllumaa on 
suurem kui kümme hektarit ning suurema 
osa aastast ei kasutata seda täielikult rohu 
tootmiseks (külvatud või looduslik) ega 
kesana ning sellel ei kasvatata üksnes vees 
kasvavaid põllukultuure, siis kasvatatakse 
põllumaal külvikorras vähemalt nelja eri 
põllukultuuri või hoitakse maad neli 
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põllukultuurist ei hõlma alla 5 %
põllumaast ning peamine põllukultuur ei 
hõlma üle 70 % põllumaast.

järjestikust aastat kesana. Mitte ühtki 
neist neljast põllukultuurist ei hõlma alla 
10% põllumaast ning peamine põllukultuur 
ei hõlma üle 50% põllumaast. Arvestades 
selle soodsat mõju pinnase viljakusele ja 
tootlikkusele, võib kahe aasta tagant 
lisada külvikorda ristiku ja heina segu.

Or. en

Selgitus

Selleks, et läbimõeldud kultuuride mitmekesistamine tooks keskkonnale, majandusele ja 
ühiskonnale rohkem kasu, (sh põllumajandustavade valiku suurendamine, 
põllumajandustootjate tulu stabiliseerimine, pestitsiidide kasutamise vähendamine), ei tohi 
ühegi kultuuri kasvupind olla vähem kui 10% maast ja peamise kultuuri kasvupind ei tohi 
ületada 50%.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad Ökoloogiline infrastruktuur

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7 % nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsirohumaa all olev maa, 
on ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
ala, näiteks kesa, veepüüde terrassid, 
maastikule iseloomulikud vormid, 
puhvervööndid ja artikli 25 lõike 2 punkti 
b alapunktis ii osutatud metsastatud alad.

1. Põllumajandustootjad tagavad, et 
vähemalt 7% nende toetuskõlblikest 
hektaritest vastavalt artikli 25 lõikele 2, 
välja arvatud püsikarjamaa all olev maa, 
kasutatakse ökoloogilise 
infrastruktuurina, sh sellised maastiku 
elemendid, nagu hekid, kivimüürid, kesa, 
hooldatavad terrassid ja poollooduslikud 
elupaigad. Neil aladel ei tohi uuesti 
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külvata, künda, väetada või kasutada 
pestitsiide. Lubatud on heina kogumine, 
niitmine ja karjatamine sellise tihedusega, 
mis ei halvenda rohumaa seisundit. Kui 
luuakse uusi segatud rohumaa, karjamaa 
või lammialasid, siis võib karjatamiseks 
või niitmiseks karjamaade või 
lammialade, maastikule iseloomulike 
vormide, puhvervööndite ja artikli 25 lõike 
2 punkti b alapunktis ii osutatud
metsastatud alade liikide hulka võtta 
asjakohaseid liblikõielisi kultuure.

Or. en

Selgitus

Maaelu säästvaks arenguks on hädavajalik ökosüsteemidele osutatavate „teenuste” 
parandamine ja ökoloogilise infrastruktuuri arendamine. See ei peaks hõlmama 
metsapiirkondi, vaid ainult poollooduslikke elupaiku või maa-alasid, kus pole küntud, 
külvatud, väetatud või pritsitud. Ökoloogilise infrastruktuuri maa-alade arvutamisel tuleks 
arvestada olemasolevaid maastikuelemente.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ökoloogilise infrastruktuuri maa-
alad hõlmavad spetsiifilisi kohalikke ja 
piirkondlikke maaharimis- või 
maahooldamistavasid, mis toetavad 
säästvatele põllumajandussüsteemidele ja 
parandatud keskkonnahaldussüsteemidele 
ülemineku protsessi, vastavalt artiklitele 
29, 30 ja 31.

Or. en

Selgitus

Konkreetsete kohalike ja piirkondlike maaharimistavade arendamine on säästvas 
territoriaalses maaelu arengu keskmes.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade liigid ning lisada ja määratleda muid 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alade liike, mida võib võtta arvesse 
kõnealuses lõikes osutatud protsendimäära 
järgimiseks.

2. Komisjonile antakse artikli 55 kohaselt 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et 
täiendavalt määratleda lõikes 1 osutatud 
ökoloogilise infrastruktuuri liigid ning 
lisada ja määratleda muid ökoloogilise 
infrastruktuuri liike, mida võib võtta 
arvesse kõnealuses lõikes osutatud 
protsendimäära järgimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, kartulitärklis, piim ja piimatooted, 
seemned, lamba- ja kitseliha, veise- ja 
vasikaliha, oliiviõli, siidiussid, kuivsööt, 
humal, suhkrupeet, suhkruroog ja sigur, 
puu- ja köögivili ning lühikese raieringiga 
madalmets.

Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda järgmistes sektorites ja järgmistele 
toodetele: teravili, õliseemned, valgurikkad 
kultuurid, kaunviljad, lina, kanep, riis, 
pähklid, piim ja piimatooted, seemned, 
lamba- ja kitseliha, veise- ja vasikaliha, 
oliiviõli, kuivsööt, humal, suhkrupeet, 
suhkruroog ja sigur, puu- ja köögivili ning 
lühikese raieringiga madalmets.

Or. en
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi.

2. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes sektoritele või liikmesriigi 
piirkondadele, kus teatavaid 
põllumajanduslikke tootmisviise või 
põllumajandussektoreid peetakse 
majanduslikel ja/või sotsiaalsetel ja/või 
keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, 
kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi. 
Seepärast kohaldatakse selle suhtes 
konkreetse mõju hinnangut, mille viivad 
läbi vastavad liikmesriigid ja millest 
teatatakse komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise 
innustamiseks asjaomastes piirkondades.

4. Tootmiskohustusega seotud toetust võib 
anda üksnes määral, mis on vajalik 
praeguse tootmistaseme säilitamise, 
säästvate põllumajandustavade ja 
keskkonna haldamise ja 
põllumajanduslike töökohtade
innustamiseks asjaomastes piirkondades, 
eriti looduslike piirangutega 
piirkondades, näiteks saartel ja mägistes 
piirkondades, vastavalt lõikes 2 sätestatud 
tingimustele.

Or. en

Selgitus

Looduslike piirangutega piirkondade konkreetseid probleeme tuleb asjakohaselt arvesse 
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võtta.


