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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. rõhutab, et toit on kõige olulisem 
põllumajanduses toodetav avalik hüve; 
tunnistab, et põllumajandusettevõtjad 
pakuvad ka hulgaliselt avalikke hüvesid, 
mida turg neile ei hüvita; nõuab seetõttu, et 
neile tuleks õiglast hüvitust anda ja veelgi 
stiimuleid luua, et nad jätkaksid lisaks 
suurema arvu töökohtade loomisele 
ohutute ja kõrgekvaliteediliste toodete 
pakkumist, loomade heaolu parandamist ja 
täiendava kasu toomist keskkonnale, et 
säilitada maapiirkonnad kogu Euroopas; 

30. rõhutab, et toit on kõige olulisem 
põllumajanduses toodetav avalik hüve; 
tunnistab, et põllumajandusettevõtjad 
pakuvad ka hulgaliselt avalikke hüvesid, 
mida turg neile ei hüvita; nõuab seetõttu, et 
neile tuleks õiglast hüvitust anda ja veelgi 
stiimuleid luua, et nad jätkaksid lisaks 
suurema arvu töökohtade loomisele 
ohutute ja kõrgekvaliteediliste toodete 
pakkumist, loomade heaolu parandamist ja 
täiendava kasu toomist keskkonnale, et 
säilitada maapiirkonnad kogu Euroopas, 
moonutamata vaba ja ausat kaubandust; 
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34. rõhutab, et kui varem oli oluline seada 
otsetoetuste andmise tingimuseks vastavus 
õigusaktidest tulenevatele nõuetele ja 
põllumajandusmaa hoidmine heades 
põllumajandus- ja keskkonnatingimustes, 
siis nüüd ei ole see meede kõige 

asjakohasem vahend selleks, et 
põllumajandustootjad pakuksid 

võimalikult palju ökosüsteemi teenuseid 
ning et tulla toime uute keskkonnaalaste 
probleemidega; märgib lisaks sellele, et 
nõuetele vastavuse tingimus on tekitanud 
palju administratiivset laadi probleeme ja 
ka põllumajandustootjad ei võtnud seda 
omaks, kuna nende jaoks tähendas see 
tööalase vabaduse piiramist; 

34. rõhutab, et nõuetele vastavuse süsteemi 
kohaselt on otsetoetuste andmise 
tingimuseks vastavus õigusaktidest 
tulenevatele nõuetele ja põllumajandusmaa 
hoidmine heades põllumajandus- ja 
keskkonnatingimustes ja see on endiselt 
üks asjakohaseid vahendeid selleks, et 
optimeerida ökosüsteemi teenuste 
pakkumist põllumajandustootjate poolt 
ning et tulla toime uute keskkonnaalaste 
probleemidega, tagades põhiliste avalike 
hüvede pakkumise; märgib aga, et 
nõuetele vastavuse tingimus on tekitanud 
palju administratiivset laadi probleeme ja 
ka põllumajandustootjad ei võtnud seda 
omaks, kuna nende jaoks tähendas see 
tööalase vabaduse piiramist; nõuab 
seetõttu põllumajandustootjate 

administratiivse koormuse vähendamist, 

lihtsustades nõuetele vastavuse tingimuse 

rakendamise süsteemi; 
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75. nõuab, et jätkataks erimeetmete 
kasutamist põllumajandusettevõtjate puhul, 
kes toodavad näiteks looduslikult 
ebasoodsates piirkondades (sealhulgas 
mägised alad, tundliku keskkonnaga 
piirkonnad ja/või alad, mida on kõige 
rohkem mõjutanud kliimamuutus, ning 
äärepoolseimad piirkonnad), et tagada 
põllumajandusliku tegevuse toimumine ja 
jätkuv maamajandus ning kohalike 
toiduainete tootmine kogu ELis, vähendada 
maa sööti jätmist ning tagada kogu ELis 
tasakaalustatud territoriaalne haldamine ja 
põllumajandusliku tootmise ratsionaalne 
edasiarendamine; 

75. nõuab, et jätkataks erimeetmete 
kasutamist põllumajandusettevõtjate puhul, 
kes toodavad näiteks looduslikult 
ebasoodsates piirkondades (sealhulgas nt 
mägised alad, tundliku keskkonnaga 
piirkonnad ja/või alad, mida on kõige 
rohkem mõjutanud kliimamuutus, ning 
äärepoolseimad piirkonnad), et tagada 
põllumajandusliku tegevuse toimumine ja 
jätkuv maamajandus ning kohaliku toidu 
tootmine üle kogu ELi, vähendada maa 
sööti jätmist ning tagada kogu ELis 
tasakaalustatud territoriaalne haldamine ja 
põllumajandusliku tootmise ratsionaalne 
edasiarendamine; 

Or. en 

 
 


