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Muudatusettepanek 21
Maria Lidia Senra Rodríguez

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 5 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi 4. aprilli 2017. aasta 
resolutsiooni naiste ja nende rolli kohta 
maapiirkondades,

Or. es

Muudatusettepanek 22
John Stuart Agnew

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liit on põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri käsitlevate 
Euroopa uuringute programmi rakendanud 
juba alates 1966. aastast. Seda tuleks 
jätkata, et uurida põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri muutusi liidus 
ja luua statistiline teadmusbaas, mis on 
vajalik ühise põllumajanduspoliitika ja 
sellega seonduva poliitika, eelkõige 
keskkonna- ning kliimamuutusega 
kohanemise ning selle mõju leevendamise 
poliitika väljatöötamiseks, rakendamiseks, 
seireks ja analüüsimiseks.

(2) Liit on põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri käsitlevate 
Euroopa uuringute programmi rakendanud 
juba alates 1966. aastast. See tuleks 
lõpetada, sest see ei kujuta endast 
maksumaksja raha head kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liit on põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri käsitlevate 
Euroopa uuringute programmi rakendanud 
juba alates 1966. aastast. Seda tuleks 
jätkata, et uurida põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri muutusi liidus ja 
luua statistiline teadmusbaas, mis on 
vajalik ühise põllumajanduspoliitika ja 
sellega seonduva poliitika, eelkõige 
keskkonna- ning kliimamuutusega 
kohanemise ning selle mõju leevendamise 
poliitika väljatöötamiseks, rakendamiseks, 
seireks ja analüüsimiseks.

(2) Liit on põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri käsitlevate 
Euroopa uuringute programmi rakendanud 
juba alates 1966. aastast. Seda tuleks 
jätkata, et uurida põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri muutusi liidus ja 
luua statistiline teadmusbaas, mis on 
vajalik ühise põllumajanduspoliitika ja 
sellega seonduva poliitika, eelkõige 
keskkonna- ning kliimamuutusega 
kohanemise ning selle mõju leevendamise 
ja maa poliitika, samuti 
põllumajanduslikes majapidamistes 
töötavatele naistele sellisest poliitikast 
tuleneva mõju väljatöötamiseks, 
rakendamiseks, seireks ja analüüsimiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 24
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liit on põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri käsitlevate 
Euroopa uuringute programmi rakendanud 
juba alates 1966. aastast. Seda tuleks 
jätkata, et uurida põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri muutusi liidus ja 
luua statistiline teadmusbaas, mis on 
vajalik ühise põllumajanduspoliitika ja 
sellega seonduva poliitika, eelkõige 
keskkonnapoliitika ning kliimamuutustega 
kohanemise ja selle mõju leevendamise 
poliitika väljatöötamiseks, rakendamiseks, 
seireks ja analüüsimiseks.

(2) Liit on põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri käsitlevate 
Euroopa uuringute programmi rakendanud 
juba alates 1966. aastast. Seda tuleks 
jätkata, et uurida põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri muutusi liidus ja 
luua statistiline teadmusbaas, mis on 
vajalik ühise põllumajanduspoliitika ja 
sellega seonduva poliitika, eelkõige 
keskkonnapoliitika ning kliimamuutustega 
kohanemise ja selle mõju leevendamise 
poliitika väljatöötamiseks, rakendamiseks, 
seireks ja analüüsimiseks ning samuti
selleks, et aidata täita kestliku arengu 
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eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liit on põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri käsitlevate 
Euroopa uuringute programmi rakendanud 
juba alates 1966. aastast. Seda tuleks 
jätkata, et uurida põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri muutusi liidus ja 
luua statistiline teadmusbaas, mis on 
vajalik ühise põllumajanduspoliitika ja 
sellega seonduva poliitika, eelkõige 
keskkonnapoliitika ning kliimamuutustega 
kohanemise ja selle mõju leevendamise 
poliitika väljatöötamiseks, rakendamiseks, 
seireks ja analüüsimiseks.

(2) Liit on põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri käsitlevate 
Euroopa uuringute programmi rakendanud 
juba alates 1966. aastast. Seda tuleks 
jätkata, et uurida põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri muutusi liidus ja 
luua statistiline teadmusbaas, mis on 
vajalik ühise põllumajanduspoliitika ja 
sellega seonduva poliitika, eelkõige 
keskkonnapoliitika ning kliimamuutustega 
kohanemise ja selle mõju leevendamise 
poliitika väljatöötamiseks, rakendamiseks, 
seireks, analüüsimiseks ja läbivaatamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Michela Giuffrida

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liit on põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri käsitlevate 
Euroopa uuringute programmi rakendanud 
juba alates 1966. aastast. Seda tuleks 
jätkata, et uurida põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri muutusi liidus ja 
luua statistiline teadmusbaas, mis on 
vajalik ühise põllumajanduspoliitika ja 
sellega seonduva poliitika, eelkõige 

(2) Liit on põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri käsitlevate 
Euroopa uuringute programmi rakendanud 
juba alates 1966. aastast. Seda tuleks 
jätkata, et uurida põllumajanduslike 
majapidamiste struktuuri muutusi liidus ja 
luua statistiline teadmusbaas, mis on 
vajalik ühise põllumajanduspoliitika ja 
maaelu arengu meetmete ning sellega 
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keskkonna- ning kliimamuutusega 
kohanemise ning selle mõju leevendamise 
poliitika väljatöötamiseks, rakendamiseks, 
seireks ja analüüsimiseks.

seonduva poliitika, eelkõige keskkonna-
ning kliimamuutusega kohanemise ning 
selle mõju leevendamise poliitika 
väljatöötamiseks, rakendamiseks, seireks ja 
analüüsimiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 27
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Tulevikus tuleks otsustusprotsessi 
ajakohastatud andmetega varustamiseks 
ühildada statistiliste andmete kogumine 
ÜPP reformitsükliga.

Or. es

Muudatusettepanek 28
John Stuart Agnew

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Põllumajandusstatistika 
rahvusvahelise analüüsi tulemusena 
koostati ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
statistika parandamise üleilmne 
strateegia, mille ÜRO statistikakomitee 
kiitis heaks 2010. aastal. Euroopa 
põllumajandusstatistika peaks 
asjakohastel juhtudel lähtuma
põllumajanduse ja maaelu arengu 
statistika parandamise üleilmse strateegia 
ning FAO 2020. aasta üleilmse 
põllumajandusloenduse programmi 

välja jäetud
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soovitustest.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Michela Giuffrida

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Andmete sidusus ja ühilduvus 
ning aruandlusvormide ühtsus on 
Euroopa põllumajandusstatistika 
koostamisel eeltingimus, eeskätt seoses 
kogumis-töötlemis- ja 
levitamisprotseduuri tõhususe ning 
tulemuste kvaliteediga.

Or. it

Muudatusettepanek 30
Michela Giuffrida

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) See toob esile vajaduse valida 
andmekogumite sisu järjepideval viisil, et 
koostada paremini suunatud ja 
tõhusamad põllumajanduse ja maaelu 
arengu meetmed, milles võetakse 
prioriteedina arvesse Euroopa Liidu 
tootjate ja tarbijate vajadusi.

Or. it

Muudatusettepanek 31
John Stuart Agnew
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Järgmiseks aastakümneks tuleks 
kehtestada mitmeotstarbeline 
põllumajanduslike majapidamiste 
uuringute kava, mis oleks ühtlustatud, 
võrreldava ja järjepideva statistika 
raamistikuks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 32
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Järgmiseks aastakümneks tuleks 
kehtestada mitmeotstarbeline 
põllumajanduslike majapidamiste 
uuringute kava, mis oleks ühtlustatud, 
võrreldava ja järjepideva statistika 
raamistikuks.

(4) Järgmiseks aastakümneks tuleks 
kehtestada mitmeotstarbeline 
põllumajanduslike majapidamiste 
uuringute kava, mis oleks ühtlustatud, 
võrreldava ja järjepideva statistika 
raamistikuks. Et vältida 
põllumajandussektoris kriise, peaks 
komisjon koguma 
põllumajandusstatistikat eesmärgiga 
koostada turu kasutussuutlikkuse põhjal 
tulevikuprognoose.

Or. ro

Muudatusettepanek 33
John Stuart Agnew

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) 2020. ja järgnevate aastate välja jäetud
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põllumajandusstatistika strateegiaga, 
mille koostas Euroopa statistikasüsteemi 
komitee (ESSC) 2015. aasta novembris, 
on ette nähtud võtta vastu kaks 
raammäärust, mis hõlmavad kõiki 
põllumajandusstatistika tahkusid peale 
põllumajanduse arvepidamise. Käesolev 
põllumajanduslike majapidamiste 
integreeritud statistika määrus on üks 
neist raammäärustest.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Põllumajanduslike majapidamiste 
struktuuristatistika ühtluse ja võrreldavuse 
huvides ning lähtudes ühtse turukorralduse 
vajadustest, eelkõige puuvilja- ja 
veinisektoris, tuleks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 1337/20117

puhul alates 2023. aastast arvesse võtta 
struktuuriteavet põllumajanduslike 
majapidamiste kohta. Seejärel tuleks 
määrus (EÜ) nr 1337/2011 kehtetuks 
tunnistada.

(6) Põllumajanduslike majapidamiste 
struktuuristatistika ühtluse ja võrreldavuse 
huvides ning lähtudes ühtse turukorralduse 
vajadustest, eelkõige puuvilja- ja 
veinisektoris, tuleks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 1337/20117

puhul alates 2020. aastast arvesse võtta 
struktuuriteavet põllumajanduslike 
majapidamiste kohta. Seejärel tuleks 
määrus (EÜ) nr 1337/2011 kehtetuks 
tunnistada.

__________________ __________________

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
detsembri 2011. aasta määrus (EL) nr 
1337/2011, mis käsitleb Euroopa 
püsikultuuride statistikat ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus
(EMÜ) nr 357/79 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2001/109/EÜ (ELT L 
347, 30.12.2011, lk 7).

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
detsembri 2011. aasta määrus (EL) nr 
1337/2011, mis käsitleb Euroopa 
püsikultuuride statistikat ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 357/79 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv 2001/109/EÜ (ELT L 
347, 30.12.2011, lk 7).

Or. en
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Selgitus

Selleks et sobitada paremini järgmise ÜPP reformi ajakavaga ja viia loenduse kümneaastane 
tsükkel kooskõlla kestliku arengu 2030. aasta eesmärgiga.

Muudatusettepanek 35
John Stuart Agnew

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et jälgida ühise 
põllumajanduspoliitika arengut, peab
liikmesriikide põllumajandusettevõtete 
struktuuristatistika olema võrreldav. 
Seetõttu tuleks vaadeldavate 
karakteristikute puhul kasutada 
võimaluste piires standardset liigitust ja 
ühiseid mõisteid.

(7) Arvestades liikmesriikide 
põllumajandusettevõtete struktuuri ja 
halduse suuri erinevusi, on võrreldavat 
struktuuristatistikat liikmesriikide 
põllumajandusettevõtete kohta peaaegu 
võimatu saada.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et jälgida ühise 
põllumajanduspoliitika arengut, peab 
liikmesriikide põllumajandusettevõtete 
struktuuristatistika olema võrreldav. 
Seetõttu tuleks vaadeldavate 
karakteristikute puhul kasutada võimaluste 
piires standardset liigitust ja ühiseid 
mõisteid.

(7) Et jälgida ühise 
põllumajanduspoliitika arengut, peab 
liikmesriikide põllumajandusettevõtete 
struktuuristatistika olema võrreldav. 
Statistilisi andmeid tuleks koguda ja läbi 
vaadata jälgimismeetmega seotud
püüdluste raames, et tagada riikide, 
piirkondade ja põllumajandusettevõtete 
vaheline õiglus liidus. Seetõttu tuleks 
vaadeldavate karakteristikute puhul 
kasutada võimaluste piires standardset 
liigitust ja ühiseid mõisteid.



AM\1127455ET.docx 11/51 PE606.020v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 37
Georgios Epitideios

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Et jälgida ühise
põllumajanduspoliitika arengut, peab 
liikmesriikide põllumajandusettevõtete 
struktuuristatistika olema võrreldav. 
Seetõttu tuleks vaadeldavate 
karakteristikute puhul kasutada võimaluste 
piires standardset liigitust ja ühiseid 
mõisteid.

(7) Et maksimeerida rakendatava
põllumajanduspoliitika tulemuslikkust, 
peab liikmesriikide 
põllumajandusettevõtete struktuuristatistika 
olema võrreldav. Seetõttu tuleks 
vaadeldavate karakteristikute puhul 
kasutada võimaluste piires standardset 
liigitust ja ühiseid mõisteid.

Or. el

Muudatusettepanek 38
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Andmete sidusus ja ühilduvus 
ning aruandlusvormide ühtsus on 
Euroopa põllumajandusstatistika 
koostamise eeltingimus, eeskätt seoses 
kogumis-, töötlemis- ja 
levitamisprotseduuri tõhususe ning 
tulemuste kvaliteediga.

Or. it

Muudatusettepanek 39
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Liikmesriikides, kus 2020. aasta 
uuringu välitööde perioodid kattuvad 
10aastase rahvaloenduse jaoks 
kavandatud tööga, võib 
põllumajandusuuringut aasta varem 
alustada, et vältida nende kahe ulatusliku 
uuringu samal ajal korraldamisega 
seotud suurt koormust.

Or. es

Muudatusettepanek 40
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et vältida tarbetu koormuse 
panemist põllumajanduslikele 
majapidamistele ja riigiasutustele, tuleks 
kehtestada künnised, millega arvatakse 
ebaolulised üksused välja nende oluliste 
üksuste hulgast, mille kohta statistikat 
kogutakse.

(9) Oluline on vältida tarbetu 
koormuse panemist ja kulude tekitamist
põllumajanduslikele majapidamistele ja 
riigiasutustele käesoleva määruse 
rakendamisel. Selleks tuleks kehtestada 
künnised, millega arvatakse ebaolulised 
üksused välja nende oluliste üksuste 
hulgast, mille kohta statistikat kogutakse.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et vältida tarbetu koormuse (9) Selleks et vältida tarbetu koormuse 
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panemist põllumajanduslikele 
majapidamistele ja riigiasutustele, tuleks 
kehtestada künnised, millega arvatakse 
ebaolulised üksused välja nende oluliste 
üksuste hulgast, mille kohta statistikat 
kogutakse.

panemist põllumajanduslikele 
majapidamistele ja riigiasutustele, tuleks 
kehtestada künnised, millega arvatakse 
ebaolulised üksused välja nende oluliste 
üksuste hulgast, mille kohta statistikat 
kogutakse. Samal ajal on oluline, et 
tõhusate poliitiliste meetmete 
kavandamisel väikepõllumajandustootjate 
toetamiseks ja säilitamiseks on vaja 
andmeid ka sellise suurusrühma 
põllumajandusettevõtete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) On väga oluline, et minimeeritaks 
selliste mikroettevõtjate ning väikeste ja 
keskmise suurusega tööstusharude 
halduskoormust, kellel ei pruugi 
sagedaste ja liiga üksikasjalike 
andmekogumistega toime tulemiseks olla 
vajalikke praktilisi ja korralduslikke 
vahendeid.

Or. it

Muudatusettepanek 43
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Andmeesitajate koormuse 
vähendamiseks peaks riiklikel 
statistikaametitel ja muudel riiklikel 
asutustel olema juurdepääs 

(11) Andmeesitajate koormuse 
vähendamiseks peaks riiklikel 
statistikaametitel ja muudel riiklikel 
asutustel olema juurdepääs 
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haldusandmetele ulatuses, milles need 
andmed on vajalikud Euroopa statistika 
arendamiseks, koostamiseks ja 
levitamiseks.

haldusandmetele ulatuses, milles need 
andmed on vajalikud Euroopa statistika 
arendamiseks, koostamiseks ja 
levitamiseks. Riiklikud statistikaametid ja 
muud riigi ametiasutused peaksid 
rakendama kõiki oma vahendeid, nii et 
uuringus osalejad ei maksaks andmete 
kogumise kulusid üksi. Ametiasutused 
peavad uuringus osalejate kodudes 
andmete kogumiseks tagama 
haldusasutustest pärit spetsialiseerunud 
töötajad.

Or. es

Muudatusettepanek 44
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Andmeesitajate koormuse 
vähendamiseks peaks riiklikel 
statistikaametitel ja muudel riiklikel 
asutustel olema juurdepääs 
haldusandmetele ulatuses, milles need 
andmed on vajalikud Euroopa statistika 
arendamiseks, koostamiseks ja 
levitamiseks.

(11) Andmeesitajate koormuse 
vähendamiseks peaks riiklikel 
statistikaametitel ja muudel riiklikel 
asutustel olema juurdepääs 
haldusandmetele ulatuses, milles need 
andmed on vajalikud Euroopa statistika 
arendamiseks, koostamiseks ja 
levitamiseks. Nende andmete kogumiseks 
ei või riiklikud statistikaametid ja muud 
riigi ametiasutused mingil tingimusel 
kasutada ebaproportsionaalseid 
vahendeid, näiteks selliste 
põllumajandusettevõtjate jaoks trahvide 
kehtestamine, kes ei ole valmis uuringuga 
abistama.

Or. nl

Muudatusettepanek 45
Georgios Epitideios
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Andmeesitajate koormuse 
vähendamiseks peaks riiklikel 
statistikaametitel ja muudel riiklikel 
asutustel olema juurdepääs 
haldusandmetele ulatuses, milles need 
andmed on vajalikud Euroopa statistika 
arendamiseks, koostamiseks ja 
levitamiseks.

(11) Andmeesitajate koormuse 
vähendamiseks peaks riiklikel 
statistikaametitel ja muudel riiklikel 
asutustel olema pädeva asutuse 
heakskiidul juurdepääs haldusandmetele 
ulatuses, milles need andmed on vajalikud 
Euroopa statistika arendamiseks, 
koostamiseks ja levitamiseks.

Or. el

Muudatusettepanek 46
Fredrick Federley, Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Liikmesriigid või vastutavad riigi
ametiasutused püüavad võimalikult palju 
lihtsustada statistiliste andmete kogumist 
põllumajanduslikelt majapidamistelt. 
Sellega seoses tuleks edendada 
digitaalsete lahenduste kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Euroopa põllumajandusstatistika 
süsteemi paindlikkuse huvides ning 
põllumajandusstatistika lihtsustamiseks ja 
ajakohastamiseks tuleks kogutavad 

(12) Euroopa põllumajandusstatistika 
süsteemi paindlikkuse huvides ning 
põllumajandusstatistika lihtsustamiseks ja 
ajakohastamiseks tuleks kogutavad 
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muutujad jagada erinevateks rühmadeks 
(põhiandmed ja moodulid), mis erinevad 
sageduse või esindavuse või mõlema 
poolest.

muutujad jagada erinevateks rühmadeks 
(põhiandmed ja moodulid), mis erinevad 
sageduse või esindavuse või mõlema 
poolest. Liikmesriigid ei või 
ebaproportsionaalsete vahenditega, 
näiteks trahvidega, sundida 
põllumajandusettevõtjaid uuringutes 
nende esinduslikkuse tagamiseks 
osalema.

Or. nl

Muudatusettepanek 48
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Euroopa põllumajandusstatistika 
süsteemi paindlikkuse huvides ning 
põllumajandusstatistika lihtsustamiseks ja 
ajakohastamiseks tuleks kogutavad 
muutujad jagada erinevateks rühmadeks 
(põhiandmed ja moodulid), mis erinevad 
sageduse või esindavuse või mõlema 
poolest.

(12) Euroopa põllumajandusstatistika 
süsteemi paindlikkuse huvides ning 
põllumajandusstatistika lihtsustamiseks ja 
ajakohastamiseks tuleks kogutavad 
muutujad jagada erinevateks rühmadeks 
(põhiandmed ja moodulid), mis erinevad 
sageduse või esindavuse või mõlema 
poolest. Euroopa põllumajandusstatistika 
süsteemis tuleks statistika kogumise 
meetodite ja vahendite loomisel võtta 
arvesse kõige uuemaid digitaalseid 
arengusuundumusi.

Or. ro

Muudatusettepanek 49
Georgios Epitideios

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Parandada tuleks teabe kogumist (13) Parandada tuleks teabe kogumist 
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toitainete ja vee kasutamise ning 
põllumajanduslikes majapidamistes 
kasutatavate põllumajandustootmise 
meetodite kohta, et saada täiendavat 
statistikat põllumajanduse 
keskkonnapoliitika arendamiseks ja 
põllumajanduse keskkonnanäitajate 
kvaliteedi parandamiseks.

toitainete ja vee kasutamise ning 
põllumajanduslikes majapidamistes 
kasutatavate põllumajandustootmise 
meetodite kohta, et saada täiendavat ja 
täpsemat statistikat põllumajanduse 
keskkonnapoliitika arendamiseks ja 
põllumajanduse keskkonnanäitajate 
kvaliteedi parandamiseks.

Or. el

Muudatusettepanek 50
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Arvestades, et maakasutuse 
muudatuste, sellise maaomandi muutuste
jaoks, taristu ehitamise tarbeks sundostu 
korraldusega hõlmatud 
põllumajandusmaa ning 
põllumajandusettevõtlusega tegeleda 
soovivate või 
väikepõllumajandusettevõtete 
laiendamiseks rohkem maad vajavate 
inimeste jaoks maale hõlpsa juurdepääsu 
kohta teabe kogumiseks on vaja paremat 
korraldust.

Or. es

Muudatusettepanek 51
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Teabe kogumist noortelt ja 
alustavatelt põllumajandustootjatelt tuleks 
parandada, et saada paremat teavet 
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põllumajandusmeetmete jaoks, millega 
käsitletakse uusi probleeme, nagu 
põlvkondade vahetumine ja elanikkonna 
lahkumine maapiirkondadest.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Arvestades, et 
põllumajandusettevõtjatena alustavate 
noorte kogetavate raskuste ning nendest 
selles tööhõivevaldkonnas püsivalt 
tegutsema jääva osa kohta teabe 
kogumiseks on vaja paremat korraldust.

Or. es

Muudatusettepanek 53
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 c) Arvestades, et ELi 
naispõllumajandusettevõtjaid käsitleva 
poliitika mõju näitamiseks on vaja sugu 
eristavaid andmeid.

Or. es

Muudatusettepanek 54
Georgios Epitideios
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Komisjonil tuleb tagada edastatud 
andmete konfidentsiaalsus kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 223/20099. Tuleks tagada andmete 
konfidentsiaalsuse nõutav kaitse, muu 
hulgas lubades asukohaparameetrite 
kasutamist ainult ruumianalüüsi jaoks ning 
avaldades statistika asjakohaselt 
koondandmetena. Seetõttu tuleks välja 
töötada ühtlustatud lähenemisviis 
konfidentsiaalsuse kaitsele ja andmete 
levitamise kvaliteedile.

(15) Komisjonil tuleb tagada edastatud 
andmete konfidentsiaalsus kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 223/20099. Tuleks tagada andmete 
konfidentsiaalsuse nõutav kaitse, muu 
hulgas lubades asukohaparameetrite 
kasutamist ainult ruumianalüüsi jaoks ning 
avaldades statistika asjakohaselt 
koondandmetena. Seetõttu tuleks välja 
töötada ühtlustatud lähenemisviis 
konfidentsiaalsuse kaitsele ja andmete 
levitamise kvaliteedile. Põhiline 
eeltingimus on, et konfidentsiaalsuse 
kaitse tagavate menetluste 
konfidentsiaalset teavet töötlevad isikud 
tuleks selgelt kindlaks määrata ning 
tuleks täpsustada, millistel kolmandatel 
isikutel on tulevikus õigus nõuda eespool 
nimetatud teavet.

__________________ __________________

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
223/2009 Euroopa statistika kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1101/2008 
(konfidentsiaalsete statistiliste andmete 
Euroopa Ühenduste Statistikaametile 
edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) 
nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja 
nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom 
(millega luuakse Euroopa ühenduste 
statistikaprogrammi komitee) kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, 
lk 164).

Or. el

Muudatusettepanek 55
Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Hannu Takkula
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Käesoleva määruse majanduslikud 
tahud tuleb 2020. aasta järgse perioodi 
jaoks läbi vaadata, arvestades uut 
mitmeaastast finantsraamistikku ja muid 
olulisi muudatusi ELi vahendites. 
Komisjon peaks läbivaatamise põhjal 
esitama asjaomased muudatused 
käesoleva määruse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Määruses (EÜ) nr 223/2009 on 
sätestatud Euroopa statistika 
võrdlusraamistik ja selles nõutakse, et 
liikmesriigid järgiksid määruses esitatud 
statistilisi põhimõtteid ja 
kvaliteedikriteeriume. Kvaliteediaruanded 
on Euroopa statistika kvaliteedi 
hindamisel, paremaks muutmisel ja 
edastamisel esmatähtsad. ESSC on 
soovitanud kasutada Euroopa 
statistikasüsteemi (ESS) 
kvaliteediaruannete struktuuri standardit 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 223/2009 
artikliga 12. See ESSi standard peaks
aitama kaasa kvaliteediaruandluse 
ühtlustamisele käesoleva määruse alusel.

(22) Määruses (EÜ) nr 223/2009 on 
sätestatud Euroopa statistika 
võrdlusraamistik ja selles nõutakse 
tungivalt, et liikmesriigid järgiksid 
määruses esitatud statistilisi põhimõtteid ja 
kvaliteedikriteeriume. Kvaliteediaruanded 
on Euroopa statistika kvaliteedi 
hindamisel, paremaks muutmisel ja 
edastamisel esmatähtsad. ESSC on 
soovitanud kasutada Euroopa 
statistikasüsteemi (ESS) 
kvaliteediaruannete struktuuri standardit 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 223/2009 
artikliga 12. See ESSi standard peaks 
aitama kaasa kvaliteediaruandluse 
ühtlustamisele käesoleva määruse alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et tagada käesoleva 
määruse rakendamiseks ühetaolised 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused III lisas loetletud 
karakteristikute kirjelduste, esitatavate 
andmete tehniliste elementide, ühekordselt 
esitatava teabe ning kvaliteediaruannete 
koostamise korra ja sisu 
kindlaksmääramiseks. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/201114.

(24) Selleks et tagada käesoleva 
määruse rakendamiseks ühetaolised 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused III lisas loetletud 
karakteristikute kirjelduste, esitatavate 
andmete tehniliste elementide, ühekordselt 
esitatava teabe ning kvaliteediaruannete 
koostamise korra ja sisu 
kindlaksmääramiseks. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/201114 ning 
arvesse tuleks võtta selliseid tahke nagu 
põllumajanduslike majapidamiste ja 
liikmesriikide kulud ja halduskoormus.

__________________ __________________

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Or. en

Muudatusettepanek 58
Georgios Epitideios

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Selleks et tagada käesoleva 
määruse rakendamiseks ühetaolised 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused III lisas loetletud 
karakteristikute kirjelduste, esitatavate 

(24) Selleks et tagada käesoleva 
määruse rakendamiseks ühetaolised 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused III lisas loetletud 
karakteristikute kirjelduste, esitatavate 
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andmete tehniliste elementide, ühekordselt 
esitatava teabe ning kvaliteediaruannete 
koostamise korra ja sisu 
kindlaksmääramiseks. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/201114.

andmete tehniliste elementide, ühekordselt 
esitatava teabe ning kvaliteediaruannete 
koostamise korra ja sisu 
kindlaksmääramiseks. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/201114. Siinkohal 
tuleks toonitada vajadust selle järele, et 
komisjon teeks koostööd liikmesriikide 
pädevate asutustega.

__________________ __________________

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Or. el

Muudatusettepanek 59
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et võtta arvesse peamiselt 
põllumajanduse arengust, õigusaktide 
muutmisest ja poliitikaprioriteetide 
muutumisest tingitud vajadust uute 
andmete järele, tuleks komisjonile anda 
õigus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte 
IV lisas loetletud konkreetsete teemade 
muutmiseks. Selleks et tagada ühilduvus 
muude andmeallikatega ja soodustada 
nende kasutamist, tuleks komisjonile anda 
õigus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte 
III lisas loetletud karakteristikute 
muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks ettevalmistava töö käigus 

(25) Selleks et võtta arvesse peamiselt 
põllumajanduse arengust, õigusaktide 
muutmisest ja poliitikaprioriteetide 
muutumisest tingitud vajadust uute 
andmete järele, tuleks komisjonile anda 
õigus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte 
IV lisas loetletud konkreetsete teemade 
muutmiseks. Selleks et tagada ühilduvus 
muude andmeallikatega ja soodustada 
nende kasutamist, tuleks komisjonile anda 
õigus võtta Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohaselt vastu õigusakte 
III lisas loetletud karakteristikute 
muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks ettevalmistava töö käigus 
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asjakohased konsultatsioonid, muu hulgas 
ekspertide konsultatsioonid, ning et 
konsultatsioonid toimuksid vastavalt 
põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes15. 
Eelkõige selleks et tagada võrdne 
osalemine delegeeritud õigusaktide 
väljatöötamises, peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu saama kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende eksperdid peaksid 
saama pidevalt osaleda komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutel, kus 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
väljatöötamist.

asjakohased konsultatsioonid, muu hulgas 
ekspertide konsultatsioonid, ning et 
konsultatsioonid toimuksid vastavalt 
põhimõtetele, mis on sätestatud 13. aprilli 
2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes15. 
Eelkõige selleks et tagada võrdne 
osalemine delegeeritud õigusaktide 
väljatöötamises, peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu saama kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende eksperdid peaksid 
saama pidevalt osaleda komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutel, kus 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
väljatöötamist. Selle õiguse kasutamisel 
võtab komisjon arvesse selliseid tahke 
nagu põllumajanduslike majapidamiste ja 
liikmesriikide kulud ja halduskoormus.

__________________ __________________

15 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 15 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 60
John Stuart Agnew

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse
põllumajanduslike majapidamiste tasandi 
Euroopa statistika raamistik ning nähakse 
ette struktuuriteabe integreerimine 
teabega tootmisviiside, maaelu arengu 
meetmete, põllumajanduse 
keskkonnaaspektide ja muu kohta.

Põllumajanduslike majapidamiste 
struktuuri käsitlevate Euroopa uuringute 
programm lõpetatakse. Määrus (EÜ) 
nr 1166/20081 a tunnistatakse seega 
kehtetuks.

________________

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
19. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) 
nr 1166/2008, mis käsitleb 
põllumajandusettevõtete 
struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike 
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tootmismeetodite uuringut ning millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 571/88 (ELT L 321, 1.12.2008, 
lk 14).

Or. en

Muudatusettepanek 61
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „põllumajanduslik majapidamine“ 
(„põllumajandusettevõte“) – tehniline ja 
majanduslik üksus, millel on ühtne 
juhtimine ning mille põhi- või 
kõrvaltegevuseks Euroopa Liidu 
majandusterritooriumil on määruse (EÜ) nr 
1893/2006 kohaselt gruppi A.01.1, A.01.2, 
A.01.3, A.01.4 või A.01.5 kuuluv 
põllumajanduslik majandustegevus või 
gruppi A.01.6 kuuluv põllumajandusmaa 
hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
säilitamine. Klassi A.01.49 tegevusaladest 
kuulvad siia ainult poolkodustatud ja 
muude elusloomade kasvatamine (kuid 
mitte putukakasvatus), samuti mesindus 
ning mee ja mesilasvaha tootmine;

a) „põllumajanduslik majapidamine“ 
(„põllumajandusettevõte“) – tehniline ja 
majanduslik üksus, millel on ühtne 
juhtimine ning mille põhi- või 
kõrvaltegevuseks Euroopa Liidu 
majandusterritooriumil on määruse (EÜ) nr 
1893/2006 kohaselt gruppi A.01.1, A.01.2, 
A.01.3, A.01.4 või A.01.5 kuuluv 
põllumajanduslik majandustegevus või 
gruppi A.01.6 kuuluv põllumajandusmaa 
hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
säilitamine. Klassi A.01.49 tegevusaladest 
kuulvad siia ainult poolkodustatud ja 
muude elusloomade kasvatamine (kuid 
mitte putukakasvatus), samuti mesindus 
ning mee ja mesilasvaha tootmine; peaks 
olema võimalik eristada hargmaiseid 
põllumajandusettevõtteid, mis on kas 
liidusisesed ja hõlmavad kahte või enamat 
liikmesriiki või ulatuvad liidust 
väljapoole;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „põllumajanduslik majapidamine“ 
(„põllumajandusettevõte“) – tehniline ja 
majanduslik üksus, millel on ühtne 
juhtimine ning mille põhi- või 
kõrvaltegevuseks Euroopa Liidu 
majandusterritooriumil on määruse (EÜ) nr 
1893/2006 kohaselt gruppi A.01.1, A.01.2, 
A.01.3, A.01.4 või A.01.5 kuuluv 
põllumajanduslik majandustegevus või 
gruppi A.01.6 kuuluv põllumajandusmaa 
hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
säilitamine. Klassi A.01.49 tegevusaladest 
kuulvad siia ainult poolkodustatud ja 
muude elusloomade kasvatamine (kuid 
mitte putukakasvatus), samuti mesindus 
ning mee ja mesilasvaha tootmine;

a) „põllumajanduslik majapidamine“ 
– tehniline ja majanduslik üksus, millel on 
ühtne juhtimine ning mille põhi- või 
kõrvaltegevuseks Euroopa Liidu 
majandusterritooriumil on määruse (EÜ) nr 
1893/2006 kohaselt gruppi A.01.1, A.01.2, 
A.01.3, A.01.4 või A.01.5 kuuluv 
põllumajanduslik majandustegevus või 
gruppi A.01.6 kuuluv põllumajandusmaa 
hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 
säilitamine. Klassi A.01.49 tegevusaladest 
kuulvad siia ainult poolkodustatud ja 
muude elusloomade kasvatamine (kuid 
mitte putukakasvatus), samuti mesindus 
ning mee ja mesilasvaha tootmine;

Or. fr

Selgitus

Sõna „põllumajandusettevõte“ on seotud rentnikuks olemisega ning seetõttu ei tohiks seda 
selles kontekstis kasutada.

Muudatusettepanek 63
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nende nõuete täitmiseks peavad 
liikmesriigid esitama andmed 
põllumajanduslike majapidamiste ja 
ühismaa põllumajandusüksuste kohta, mis 
ületavad vähemalt ühe II lisas loetletud 
põllumajandusmaa suuruse või loomade 
arvu füüsilise künnise.

2. Nende nõuete täitmiseks peavad 
liikmesriigid esitama andmed 
põllumajanduslike majapidamiste ja 
ühismaa põllumajandusüksuste kohta, mis 
ületavad vähemalt ühe II lisas loetletud 
põllumajandusmaa suuruse või loomade 
arvu füüsilise künnise. Andmete kogumisel 
ei või liikmesriigid mingil tingimusel 
soovitud esinduslikkuse taseme 
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saavutamiseks kasutada 
ebaproportsionaalseid meetmeid, näiteks 
trahvide kasutuselevõttu.

Or. nl

Muudatusettepanek 64
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lõikes 2 sätestatud peamine 
uuringu üldkogumi loend ei kata 98 % 
kasutatavat põllumajandusmaad ja 98 % 
loomühikuid, laiendavad liikmesriigid 
loendit, kehtestades lõikes 2 osutatud 
künnisest madalama künnise või täiendava 
künnise või mõlemad.

4. Kui lõikes 2 sätestatud peamine 
uuringu üldkogumi loend ei kata 98 % 
kasutatavat põllumajandusmaad ja 98 % 
loomühikuid, võivad liikmesriigid loendit 
laiendada, kehtestades lõikes 2 osutatud 
künnisest madalama künnise või täiendava 
künnise või mõlemad.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a

Andmeid eristatakse soo alusel, et saada 
parem ülevaade põllumajandusega 
tegelevate naiste olukorrast ning 
parandada poliitikakujundamist.

Or. es

Muudatusettepanek 66
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad ja esitavad 
artikli 3 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
põllumajanduslike majapidamiste kohta 
vaatlusaastate 2020, 2023 ja 2026 puhul III 
lisas loetletud põhilised struktuuriandmeid 
(„põhiandmed“). Vaatlusaasta 2020 kohta 
põhiandmete kogumiseks korraldatakse 
loendus.

1. Liikmesriigid koguvad ja esitavad 
artikli 3 lõigetes 2 ja 3 osutatud 
põllumajanduslike majapidamiste kohta 
vaatlusaastate 2020, 2023 ja 2026 puhul III 
lisas loetletud põhilised struktuuriandmeid 
(„põhiandmed“). Vaatlusaasta 2020 kohta 
põhiandmete kogumiseks korraldatakse 
loendus. Iga-aastaseid taotluses 
esitatavaid andmeid, mis kinnitatakse 
ühtses haldus- ja kontrollisüsteemis, 
loetakse samuti andmeallikaks.

Or. en

Selgitus

Ühtne haldus- ja kontrollisüsteem: andmeid, mille ÜPP toetusesaajad taotluses esitavad, 
kontrollitakse võrdluspindade alusel ja ka süsteemi raames ning seega on kasutatavad 
andmed kontrollitud, mitte ei ole tegemist pelgalt avaldusega.

Muudatusettepanek 67
Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Paolo De Castro, Michela Giuffrida

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a

Andmed ÜPP raames antava abi maksete 
kohta

Liikmesriigid koostavad Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 
ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
saadavaid makseid haldavate asutuste 
kaudu otsetoetuste andmist käsitlevate 
dokumentide alusel haldusteabe, mida on 
vaja kasutatavate vahendite 
tulemuslikkuse korrakohaseks 



PE606.020v01-00 28/51 AM\1127455ET.docx

ET

hindamiseks ning mis loovad aluse 
tulevikus poliitiliste otsuste tegemiseks.

Asutused, mis igas liikmesriigis EAGFist 
ja EAFRDist saadavaid makseid 
haldavad:

a) teevad statistilise analüüsi makseid 
käsitleva teabe kohta, koondades andmeid 
makstavate abisummade suuruse, 
asjaomase piirkonna ning iga piirkonna 
abisaajate arvu kohta, võttes aluseks 
meetme liigi ja saadud abi määra;

b) edastavad koondtulemused 
liikmesriikide statistikaametitele ja 
komisjonile.

Or. it

Selgitus

ÜPP raames antava abi summasid käsitlevad andmed on statistika jaoks kohane teabeallikas, 
millele praegu üldiselt tähelepanu ei pöörata ning mille kasutamine tekitaks minimaalseid 
lisakulusid.

Muudatusettepanek 68
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Laiendatud üldkogumi loendiga 
hõlmatud põllumajanduslike 
majapidamiste kohta võib andmeid koguda 
valikuuringuga. Sel juhul tagab liikmesriik, 
et kaalutud uuringutulemused on iga 
piirkonna põllumajanduslike 
majapidamiste suhtes statistiliselt 
representatiivsed ning on koostatud 
selliselt, et need vastavad V lisas sätestatud 
täpsusnõuetele.

2. Laiendatud üldkogumi loendiga 
hõlmatud põllumajanduslike 
majapidamiste kohta võib andmeid koguda 
valikuuringuga. Sel juhul tagab liikmesriik, 
et kaalutud uuringutulemused on iga 
piirkonna põllumajanduslike 
majapidamiste suhtes statistiliselt 
representatiivsed ning on koostatud 
selliselt, et need vastavad V lisas sätestatud 
täpsusnõuetele. Andmete kogumisel ei või 
liikmesriigid mingil tingimusel soovitud 
esinduslikkuse taseme saavutamiseks 
kasutada ebaproportsionaalseid 
meetmeid, näiteks trahvide 
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kasutuselevõttu.

Or. nl

Muudatusettepanek 69
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vaatlusaastad 2020, 2023 ja 2026 –
naised põllumajanduses;

Or. es

Muudatusettepanek 70
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) vaatlusaastad 2020 ja 2026 –
põllumajandusettevõtete võlakoormus;

Or. es

Muudatusettepanek 71
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) põllumajandusliku majapidamise 
kapitali omandi moodul;
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Or. en

Selgitus

St ettevõtte kapitali omand.

Muudatusettepanek 72
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt h b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h b) moodul põhivara omandi kohta, 
eristades põllu- ja karjamaad, 
istandikke/püsikultuure ja hooneid;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aastate 2023 ja 2026 puhul on 
komisjonil õigus võtta artikli 16 alusel 
vastu delegeeritud õigusakte IV lisas 
loetletud konkreetsete teemade 
muutmiseks. Oma volituste kasutamisel 
tagab komisjon selle, et delegeeritud 
õigusaktidega ei kaasne liikmesriikide ega 
andmeesitajate jaoks märkimisväärset 
täiendavat halduskoormust ega kulu, ning 
selle, et ei muudeta üle 25 % (ümardatuna 
lähima täisarvuni) iga IV lisas loetletud 
mooduli konkreetseid teemasid.

3. Aastate 2023 ja 2026 puhul on 
komisjonil õigus võtta artikli 16 alusel 
vastu delegeeritud õigusakte IV lisas 
loetletud konkreetsete teemade 
muutmiseks. Oma volituste kasutamisel 
tagab komisjon selle, et delegeeritud 
õigusaktidega ei kaasne liikmesriikide ega 
andmeesitajate jaoks märkimisväärset 
täiendavat halduskoormust ega kulu, ja 
esitab põhjalikud selgitused nende kohta, 
ning selle, et ei muudeta üle 25 % 
(ümardatuna lähima täisarvuni) iga IV lisas 
loetletud mooduli konkreetseid teemasid.

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta vastu 
rakendusakte ühekordselt esitatavate 
andmete kindlaksmääramiseks, sätestades:

1. Komisjonil on õigus võtta vastu 
rakendusakte ühekordselt esitatavate 
andmete kindlaksmääramiseks, kui 
selliseid andmeid peetakse vajalikuks, 
sätestades:

Or. en

Muudatusettepanek 75
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) komisjonile (Eurostatile) esitatavate 
karakteristikute ja mõõtühikute loetelu, mis 
ei tohi sisaldada üle 40 muutuja;

a) komisjonile (Eurostatile) esitatavate 
karakteristikute ja mõõtühikute loetelu, mis 
ei tohi sisaldada üle 40 muutuja, ning 
nende täiendavate statistiliste vajaduste 
põhjused;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 17 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega hiljemalt 12 kuud 

2. Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 17 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega hiljemalt 12 kuud 
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enne vaatlusaasta algust. enne vaatlusaasta algust. Selliste 
rakendusaktide koostamisel võetakse 
arvesse liikmesriikide ja 
põllumajanduslike majapidamiste 
võimalikku lisakulu ja -halduskoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) Muude karakteristikute puhul 
määrab iga liikmesriik kindlaks 
vaatlusaastasse langeva ühise vaatluspäeva.

f) Muude karakteristikute puhul 
määrab iga liikmesriik kindlaks 
vaatlusaastasse langeva ühise vaatluspäeva. 
Need on kooskõlas ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi taotluse maa 
deklareerimise tähtaegadega.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon tagab nende statistiliste 
andmete kogumisel ja avaldamisel 
samade kvaliteedi- ja läbipaistvusnõuete 
täitmise.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Matt Carthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon tagab saadud andmete 
õigeaegse kogumise ja avaldamise. Nende 
andmete raames esitab liikmesriik ka 
asjaomaste statistilise andmete jaotuse ja 
üldised suundumused.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Kogutud andmed ja statistika 
tehakse läbipaistval viisil kättesaadavaks 
nii poliitikakujundajatele kui ka 
üldsusele.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Fredrick Federley, Hannu Takkula, Hilde Vautmans

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liit võib määruse (EÜ) nr 223/2009 
artikli 5 lõikes 2 osutatud riiklikele 
statistikaametitele ja muudele riiklikele 
asutustele anda toetusi artiklis 9 sätestatud 
ühekordse andmete kogumise kulude 
katteks. Liidu rahaline toetus ei tohi 
ületada 90 % rahastamiskõlblikest 
kuludest.

6. Liit annab määruse (EÜ) nr 
223/2009 artikli 5 lõikes 2 osutatud 
riiklikele statistikaametitele ja muudele 
riiklikele asutustele toetusi artiklis 9 
sätestatud ühekordse andmete kogumise 
kulude katteks. Liidu rahaline toetus ei tohi 
ületada 90 % rahastamiskõlblikest 
kuludest.
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Or. en

Muudatusettepanek 82
Philippe Loiseau, Edouard Ferrand

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Pettustevastane Amet 
(OLAF) võib korraldada sellise 
rahastamisega otseselt või kaudselt seotud 
ettevõtjate tööruumides juurdlusi, 
sealhulgas kohapealseid kontrolle, mis 
peavad toimuma Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EL, Euratom) nr 
883/201322 ning nõukogu määruses 
(Euratom, EÜ) nr 2185/9623 sätestatud 
korras ning mille eesmärk on teha 
kindlaks, kas käesoleva määruse alusel 
otseselt või kaudselt rahastatud 
toetuslepingu, toetuse andmise otsuse või 
lepinguga seoses esineb pettust, 
korruptsiooni või mis tahes muud liidu 
finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku 
tegevust.

välja jäetud

__________________

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
septembri 2013. aasta määrus (EL, 
Euratom) nr 883/2013 Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste 
kohta ning millega tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja 
nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 
(ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

23 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta 
määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis 
käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta 
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste 
ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste 
eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

Or. fr
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Muudatusettepanek 83
Georgios Epitideios

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
sõlmitud koostöölepingutega ning 
käesoleva määruse rakendamisest 
tulenevate toetuslepingute ja toetuse 
määramise otsustega antakse komisjonile, 
kontrollikojale ja OLAFile selgesõnaliselt 
õigus selliseks auditeerimiseks ja 
kohapealseks kontrolliks.

4. Kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
sõlmitud koostöölepingutega ning 
käesoleva määruse rakendamisest 
tulenevate toetuslepingute ja toetuse 
määramise otsustega antakse komisjonile, 
kontrollikojale ja OLAFile selgesõnaliselt 
õigus selliseks auditeerimiseks ja 
kohapealseks kontrolliks. Lisaks antakse 
komisjonile volitused selle tagamiseks, et 
põllumajandus- ja loomseid tooteid 
käsitlevad lepingud kolmandate riikidega 
sisaldavaid sätteid põllumajandustoodete 
korrakohase kasvatamise ning loomade 
tervisliku toitumise ja loomade ja nendest 
saadavate toodete kontrollimise kohta. 
Seda on vaja selleks, et vältida ELi 
liikmesriikide tootjaid kahjustava ebaausa 
konkurentsi teket.

Or. el

Muudatusettepanek 84
Michela Giuffrida

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 5 lõikes 6 ja artikli 8 lõikes 
3 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile määramata 
ajaks alates [Publications Office: please 
insert exact date of entry into force of the 
Regulation].

2. Artikli 5 lõikes 6 ja artikli 8 lõikes 
3 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile viieks 
aastaks alates [Publications Office: please 
insert exact date of entry into force of the 
Regulation].
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Or. it

Selgitus

Komisjonile tuleks anda volitused delegeeritud aktide vastuvõtmiseks ainult määratud ajaks.

Muudatusettepanek 85
Georgios Epitideios

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 5 lõikes 6 ja artikli 8 lõikes 3 
osutatud volituse igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituse delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad liikmesriigi taotluse korral artikli 5 
lõikes 6 ja artikli 8 lõikes 3 osutatud 
volituse igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituse delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. el

Muudatusettepanek 86
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García, Gabriel Mato, Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a

Artikli 5 lõigete 1 ja 5, artikli 6 lõike 1, 
artikli 7 lõike 1, artikli 8 lõike 2, artikli 12 
lõike 1, artikli 13 lõike 4 ja artikli 14 
lõike 1 erandina asendatakse Kreeka, 
Hispaania ja Portugali puhul viited 
vaatlusaastale 2020 viidetega 
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vaatlusaastale 2019.

Or. es

Muudatusettepanek 87
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Loomühikute koefitsiendid – 1. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hobuslased Alla aastased 0,400

Vähemalt ühe, kuid alla 
kahe aasta vanused

0,700

Vähemalt kahe aasta 
vanused

1,000

Or. en

Muudatusettepanek 88
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – Loomühikute koefitsiendid – Kodulinnud – rida 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vutid

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – Füüsiliste künniste loetelu – rida 1

Komisjoni ettepanek

Kasutatav põllumajandusmaa 5 ha

Muudatusettepanek

Kasutatav põllumajandusmaa 1 ha

Or. en

Selgitus

Künnise alandamisega 1 hektarile tekib rohkem põllumajanduseks kasutatavat maad, sest
kasutusõigused ei takista põllumajandustegevust (muu kui põllumajandusega seotud 
tegevusega võidakse takistada maa kasutamist põllumajanduslikel eesmärkidel; 
muudatusettepanekuga oleks see oht minimaalne).

Muudatusettepanek 90
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – Füüsiliste künniste loetelu – rida 2

Komisjoni ettepanek

Põllumaa 2 ha

Muudatusettepanek

Põllumaa 1 ha

Or. en

Selgitus

Künnise alandamisega 1 hektarile tekib rohkem põllumajanduseks kasutatavat maad, sest 
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kasutusõigused ei takista põllumajandustegevust (muu kui põllumajandusega seotud 
tegevusega võidakse takistada maa kasutamist põllumajanduslikel eesmärkidel; 
muudatusettepanekuga oleks see oht minimaalne).

Muudatusettepanek 91
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – üldkarakteristikud – majapidamise õiguslik vorm – rida -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eristada tuleb

– tootmisüksuse omanikke 
(põllumajandusliku tootmisüksuse 
kapitali jaotus);

– suhet tootmisüksuse omanike ja 
põllumajandustööliste vahel (täistööajaga 
ja muud töötajad);

– suhet tootmisüksuse valdajate 
(omanike) ning maa, hoonete ja ka 
põllumajanduskultuuride omanike ning 
töötajate (täistööajaga ja muud töötajad) 
vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – Üldkarakteristikud – Majapidamise õiguslik vorm – rida 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Valdaja liigitatakse nooreks või 
alustavaks põllumajandustootjaks 

jah/ei
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määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 50 
lõigete 2 ja 3 tähenduses

Or. en

Muudatusettepanek 93
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – Üldkarakteristikud – Majapidamise õiguslik vorm – Juriidiline isik – taane 1 
(uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui jah, siis kas majapidamine kuulub 
kontserni, mis koosneb juriidiliselt 
sõltumatutest üksustest?

jah/ei

Or. en

Selgitus

Uuringud näitavad, et põllumajanduslikke majapidamisi kontrollivate kontsernide arv ja 
majanduslik tähtsus suurenevad pidevalt. Kuid põllumajandusstatistika ei näita praegu, kas 
põllumajanduslikud majapidamised kuuluvad selliste äriühingute struktuuri. Vaja oleks 
koguda teavet, milles eristatakse selgelt juriidilisi omanikke ja majapidamiste tegevjuhte, et 
poliitikakujundajad saaksid teha teadliku valiku.

Muudatusettepanek 94
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – üldkarakteristikud – majapidamise õiguslik vorm – rida 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek
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Muudatusettepanek

Ühisomand jah/ei

Or. es

Muudatusettepanek 95
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – Üldkarakteristikud – Majapidamise juht – rida 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Majapidamise juhiks liigitamise aasta Aasta

Or. en

Muudatusettepanek 96
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – üldkarakteristikud – valduse vorm, mille alusel valdaja põllumajandusmaad 
kasutab – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Valduse vorm, mille alusel valdaja 
põllumajandusmaad kasutab

Valduse vorm, mille alusel tootmisüksuse
valdaja põllumajandusmaad kasutab

Or. fr

Muudatusettepanek 97
Maria Heubuch, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Noichl, Marco Zullo, Vladimir 
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Urutchev

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – Üldkarakteristikud – Valduse vorm, mille alusel valdaja põllumajandusmaad 
kasutab – Põllumajanduslik tootmine renditud maal – taanded 1 ja 2 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– Kes on rentimise korral maa 
omanik?

jah/ei

– Kui maad renditakse, siis kas 
omanik on juriidiline isik?

jah/ei

Or. en

Selgitus

Maaomandi struktuuri muutuste kindlakstegemine on kiireloomuline ülesanne ajal, mil järjest 
enam spekuleeritakse põllumajandusmaa suhtes, ja investorid, kes investeerivad muudesse 
valdkondadesse kui põllumajandus, valivad järjest enam nn turvalised varad. See võimaldab 
poliitikakujundajatel jälgida, mil määral saavutatakse põllumajanduskogukonna seatud 
maaomandi üldisema jagunemise eesmärk.

Muudatusettepanek 98
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – üldkarakteristikud – valduse vorm, mille alusel valdaja põllumajandusmaad 
kasutab

Komisjoni ettepanek

Valduse vorm, mille alusel valdaja põllumajandusmaad 
kasutab

Põllumajanduslik tootmine oma maal ha

Põllumajanduslik tootmine renditud maal ha

Loonusrendisuhe või valdus muul alusel ha

Ühine maa ha
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Muudatusettepanek

Valduse vorm, mille alusel valdaja põllumajandusmaad kasutab

Põllumajanduslik tootmine oma maal ha

Põllumajanduslik tootmine renditud maal ha

Loonusrendisuhe või valdus muul alusel ha

Ühine maa ha

Juurdepääs maale

Vajadus rohkema maa järele jah/ei

Maale juurdepääsu võimalused jah/ei

Maale juurdepääsu maksumus

– Omanikuna eurot/ha

– Rentnikuna eurot/ha

– Ühine maa eurot/ha

– Muu eurot/ha

Muutused maakasutuses viimase 12 kuu jooksul jah/ei

Taristu ehitamise tarbeks sundostu korraldusega hõlmatud 
põllumajandusmaa viimase 12 kuu jooksul

jah/ei

Or. es

Muudatusettepanek 99
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – Maa karakteristikud – Muu põllumajandusmaa – rida 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mägismaa ha

Or. en
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Muudatusettepanek 100
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – Kariloomade karakteristikud – Veised – rida 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pühvellehmad looma

Piimapühvellehmad looma

Muud pühvellehmad kui 
piimapühvlid

looma

Or. en

Muudatusettepanek 101
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – Kariloomade karakteristikud – punkt 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Hobuslased looma

Alla aastased hobuslased looma

Vähemalt ühe, kuid alla kahe aasta 
vanused hobuslased

looma

Vähemalt ühe, kuid alla kahe 
aasta vanused isased hobuslased

looma

Vähemalt ühe, kuid alla kahe 
aasta vanused emased 
hobuslased

looma

Vähemalt kaheaastased hobuslased looma

Vähemalt kaheaastased isased 
hobuslased

looma

Vähemalt kaheaastased emased looma
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hobuslased

Or. en

Muudatusettepanek 102
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
III – Kariloomade karakteristikud – Sead

Komisjoni ettepanek

Sead loom
a

Põrsad eluskaaluga alla 20 kg loom
a

Suguemised eluskaaluga vähemalt 50 kg loom
a

Muud sead loom
a

Muudatusettepanek

Sead loom
a

Sead, kodustatud

Põrsad eluskaaluga alla 20 kg loom
a

Suguemised eluskaaluga vähemalt 50 kg loom
a

Sead, vabalt peetavad 
(poolvabalt peetavad)

Põrsad eluskaaluga alla 20 kg loom
a

Suguemised eluskaaluga vähemalt 50 kg loom
a

Muud sead loom
a

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – Kariloomade karakteristikud – Mesilased

Komisjoni ettepanek

Mesilased taru

Muudatusettepanek

Mesilased mesilaspere

Or. en

Muudatusettepanek 104
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – kariloomade karakteristikud – mujal nimetamata kariloomad – read 1 a ja 1 b 
(uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kariloomade pidamine 
integreerimislepingute alusel

jah/ei

Integreerimisega seotud ettevõtja

Or. es

Muudatusettepanek 105
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
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IV lisa – moodul: tööjõud ja muu tulutoov tegevus – teema 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esmakordne 
põllumajandustootja / 
põlvkondade vahetus

Noorte ergutamine 
põllumajandustegevuse alustamiseks

Esmakordsed põllumajandustootjad, kes 
saavad toetust maaelu arengu meetme 
alusel

Töötatud aeg alates põllumajandusega 
alustamisest (aastates)

Or. es

Muudatusettepanek 106
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Moodul „Tööjõud ja muu tulutoov tegevus“ – teema 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Töötajate osalemine põllumajandusettevõtte 
ohutusalastel koolitustel

Or. en

Muudatusettepanek 107
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
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IV lisa – Moodul „Tööjõud ja muu tulutoov tegevus“ – teema 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Põllumajandusettevõttega seotud 
õnnetusjuhtumid

Juhtumi liik:

Juhtumi tõsidus

Demograafiline taust

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtte ohutus on oluline teema. Seal aset leidvate õnnetusjuhtumite arv on 
liiga suur. Poliitikakujundajad vajavad õiget teavet põllumajandusettevõtete õnnetuste 
põhjuste ja põllumajandusettevõtete võetavate riskide ulatuse kohta, et rakendada meetmeid 
selle sotsiaalselt ja majanduslikult kuluka probleemi lahendamiseks.

Muudatusettepanek 108
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Moodul „Loomapidamishooned ja sõnnikukäitlus“ – Sõnnikurajatised –
Üksikasjalik teema 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ohutusmeetmed

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtte ohutus on oluline teema. Seal aset leidvate õnnetusjuhtumite arv on 
liiga suur. Poliitikakujundajad vajavad õiget teavet põllumajandusettevõtete õnnetuste 
põhjuste ja põllumajandusettevõtete võetavate riskide ulatuse kohta, et rakendada meetmeid 
selle sotsiaalselt ja majanduslikult kuluka probleemi lahendamiseks.
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Muudatusettepanek 109
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Moodul „Masinad ja seadmed“ – Masinad – Üksikasjalik teema 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ohutusmeetmed

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtte ohutus on oluline teema. Seal aset leidvate õnnetusjuhtumite arv on 
liiga suur. Poliitikakujundajad vajavad õiget teavet põllumajandusettevõtete õnnetuste 
põhjuste ja põllumajandusettevõtete võetavate riskide ulatuse kohta, et rakendada meetmeid 
selle sotsiaalselt ja majanduslikult kuluka probleemi lahendamiseks.

Muudatusettepanek 110
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Moodul „Masinad ja seadmed“ – Seadmed – Üksikasjalik teema 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ohutusmeetmed

Or. en

Selgitus

Põllumajandusettevõtte ohutus on oluline teema. Seal aset leidvate õnnetusjuhtumite arv on 
liiga suur. Poliitikakujundajad vajavad õiget teavet põllumajandusettevõtete õnnetuste 
põhjuste ja põllumajandusettevõtete võetavate riskide ulatuse kohta, et rakendada meetmeid 
selle sotsiaalselt ja majanduslikult kuluka probleemi lahendamiseks.

Muudatusettepanek 111
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
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IV lisa – moodul 8 a (uus): naised põllumajanduses

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Naised põllumajanduses Omand Individuaalne/ühine/ühen
duses

Töötavad 
perekonnaliikmed (jah/ei)

Maa Omandis/renditud/ühiskas
utuses maa

Juurdepääs maale

Pindala

Toetus Maksumus viimase aasta 
jooksul

Positiivse meetmega antav 
abi põllumajanduse 
edendamiseks

Positiivsed meetmed muu 
abi raames

Or. es

Muudatusettepanek 112
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – moodul 9 a (uus): Põllumajandusettevõtete võlakoormuse tase

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Põllumajandusettevõtete 
võlakoormus

Võlg Põhivarade rahastamiseks 
kasutatavad laenud (jah/ei)
Subsideeritud intressimäär 
(jah/ei)

Käibevarade rahastamiseks 
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kasutatavad laenud (jah/ei)
Subsideeritud intressimäär 
(jah/ei)

Refinantseerimine viimase 
aasta jooksul

Or. es
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