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Muudatusettepanek 449
Albert Deß
Ettepanek võtta vastu määrus
–
Tagasilükkamise ettepanek
Euroopa Parlament lükkab komisjoni
ettepaneku tagasi.
Or. de

Muudatusettepanek 450
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil
Nekov, Marc Tarabella
Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 3 a (uus)
Seadusandliku resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek
–
võttes arvesse Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklit 13,
Or. en

Muudatusettepanek 451
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise
lepingut, eriti selle artiklit 42 ja artikli 43
lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise
lepingut, eriti selle artikli 39 lõike 1 punkti
b, artiklit 42 ja artikli 43 lõiget 2,
Or. en
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Selgitus
Et kindlustada põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav elatustase, eelkõige
põllumajandusega tegelevate inimeste isikutulu suurendamise teel.

Muudatusettepanek 452
Maria Lidia Senra Rodríguez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist.

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade vastupanuvõime
soodustamist, põllumajandustootjatele
makstavate hindade parandamist ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist.
ÜPP reformides tuleks arvesse võtta, et
tootmise ja eksporttoodete tootmise
koondamisel, intensiivistamisel ja pideval
suurendamisel on olnud oodatule
vastupidine tagajärg:
põllumajandustootjate kadu, külade
hülgamine, ebapiisava sissetuleku kasv,
põllumajanduses hõivatud rahvastikuosa
vananemine ning mitte uuenemine,
suuremad võlad, keskkonnaprobleemid
jne.
Seetõttu tuleks teha ühise
põllumajanduspoliitika ulatuslik reform,
mis tagab, et toiduainete tootmine
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Euroopa Liidus on väikeste ja keskmise
suurusega põllumajandusettevõtete kätes
ning et seoses keskkonnaga ja
kliimamuutuste vastase võitlusega
võetakse nõuetekohased kohustused.
Or. es

Muudatusettepanek 453
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist.

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks ja turule
orienteeritumaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist. Uus poliitika
peaks samuti lihtsustama kasusaajate
tegevust ning tagama neile ELi toimimise
lepingu artikli 39 punkti b kohaselt
piisava sissetuleku.
Or. en

Muudatusettepanek 454
Paolo De Castro, Giovanni La Via
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist.

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist. Uus poliitika
peaks samuti lihtsustama kasusaajate
tegevust ning tagama neile piisava
sissetuleku.
Or. it

Muudatusettepanek 455
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
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tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist.

tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist. Uus ÜPP
peaks lihtsustama tegevust liikmesriikide,
piirkonna ja põllumajandusettevõtte
tasandil.
Or. ro

Muudatusettepanek 456
James Nicholson, Jørn Dohrmann
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist.

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist. Uus ÜPP
peaks tõeliselt lihtsustama tegevust
liikmesriikide, piirkonna ja
põllumajandusettevõtte tasandil.
Or. en
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Muudatusettepanek 457
Mairead McGuinness
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist.

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist. Selleks, et
ÜPP saavutaks kõnealused eesmärgid,
läheb vaja hästi rahastatud eelarvet.
Or. en

Muudatusettepanek 458
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
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tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist.

tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP tulemusele
orienteeritumaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist,
kus põhirõhk on tasakaalustatud
territoriaalsel arengul, ning toetusesaajate
suhtes kohaldatavate liidu õigusaktidega
seotud halduskoormuse vähendamisele
kaasaaitamist.
Or. en
Selgitus

ÜPP peab toetama igasugust põllumajandust kõikides valdkondades.

Muudatusettepanek 459
Hilde Vautmans
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, aianduse,
metsanduse ja maapiirkondade
kaasajastamise ning majandusliku,
sotsiaalse, keskkonna- ja kliimaalase
jätkusuutlikkuse edendamist ning
toetusesaajate suhtes kohaldatavate liidu
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vähendamisele kaasaaitamist.

õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist.
Or. en

Muudatusettepanek 460
Marijana Petir
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist.

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, energia-,
keskkonna- ja kliimaalase jätkusuutlikkuse
edendamist ning toetusesaajate suhtes
kohaldatavate liidu õigusaktidega seotud
halduskoormuse vähendamisele
kaasaaitamist.
Or. hr

Muudatusettepanek 461
Angélique Delahaye, Michel Dantin
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,

(1)
Komisjoni 29. novembri
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile,
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nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse
vähendamisele kaasaaitamist.

nõukogule, Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud
tulevase ühise põllumajanduspoliitika
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid
sisaldavad muu hulgas ÜPP
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja
maapiirkondade kaasajastamise ning
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja
kliimamõju edendamist ning toetusesaajate
suhtes kohaldatavate liidu õigusaktidega
seotud halduskoormuse vähendamisele
kaasaaitamist.
Or. fr

Muudatusettepanek 462
Estefanía Torres Martínez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(1 a) Ühine põllumajanduspoliitika
mängib jätkuvalt keskset rolli Euroopa
Liidu territoriaalse ja sotsiaalse
ühtekuuluvuse ja selle maapiirkondade
arengus ning maapiirkondade
tootmisstruktuur ja ELi kodanike
omavarustatuse tase sõltub sellest
suuresti. Seepärast on oluline püüda
peatada põllumajandusliku tegevuse
järkjärguline loobumine, säilitades
tugevat ÜPPd, mida toetatakse piisavalt,
eesmärgiga jätkata maapiirkondade
kestlikku arengut ja leevendada nende
rahvaarvu vähenemist ja jätkata tarbijate
kasvavate nõudmiste täitmist keskkonnaja julgeoleku- ning toidu- ja loomade
heaolu osas. Pidades silmas Euroopa
Liidu tootjate ees seisvaid katsumusi, et
vastata uutele regulatiivsetele nõuetele ja
täita selgemalt sõnastatud
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keskkonnaeesmärke seoses hindade
volatiilsuse ning ELi piiride suurema
avatusega kolmandate isikute impordile,
on mugav säilitada ÜPP-le ette nähtud
eelarve vähemalt samal tasemel kui
perioodil 2014–2020.
Or. es

Muudatusettepanek 463
Clara Eugenia Aguilera García
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(1 a) Ühine põllumajanduspoliitika
mängib jätkuvalt keskset rolli Euroopa
Liidu maapiirkondade arengus ja ELi
kodanike omavarustatuse tase sõltub
sellest suuresti. Seepärast on oluline
püüda peatada põllumajandusliku
tegevuse järkjärguline loobumine,
säilitades tugevat ÜPPd, mida toetatakse
piisavalt, et leevendada maapiirkondade
rahvaarvu vähenemist ja jätkata tarbijate
nõudmiste täitmist keskkonna- ja
julgeoleku- ning toidu- ja loomade heaolu
osas. Pidades silmas Euroopa Liidu
tootjate ees seisvaid katsumusi, et vastata
uutele regulatiivsetele nõuetele ja täita
selgemalt sõnastatud keskkonnaeesmärke
seoses hindade volatiilsuse ning ELi
piiride suurema avatusega kolmandate
isikute impordile, on mugav säilitada
ÜPP-le ette nähtud eelarve vähemalt
samal tasemel kui perioodil 2014–2020.
Or. es

Muudatusettepanek 464
Norbert Erdős
Ettepanek võtta vastu määrus
PE629.664v01-00
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Põhjendus 1 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(1 a) Tuletab meelde, et Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklis 39 on sätestatud
järgmised ühise põllumajanduspoliitika
(ÜPP) erieesmärgid:
1.
tõsta põllumajanduse tootlikkust
tehnilise progressi edendamise ja
tootmistegurite, eelkõige tööjõu
optimaalse kasutamise tagamise teel;
2.
tagada põllumajandustootjatele
õiglane elatustase;
3.
stabiliseerida põllumajandus- ja
toiduaineturud;
4.
ning

tagada toiduvarude kättesaadavus;

5.
tagada tarbijatele mõistlikud
toiduhinnad.
Rõhutab, et ELi ühine
põllumajanduspoliitika peab kõigepealt
alati täitma eespool nimetatud ELi
eesmärgid, üritades samuti saavutada ELi
eesmärke, mis käsitlevad säästva
põllumajanduse edendamist ning
keskkonna ja looduse säästmist ning
maapiirkondades territoriaalse ja
sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamist.
Or. en
Selgitus
Peame alati kinni pidama peamistest ÜPP eesmärkidest, mis on sätestatud ELi toimimise
lepingu artiklis 39, ning sellest teavitama.

Muudatusettepanek 465
Manolis Kefalogiannis
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(1 a) Ühine põllumajanduspoliitika
mängib jätkuvalt keskset rolli Euroopa
Liidu maapiirkondade arengus ja ELi
kodanike omavarustatuse tase sõltub
sellest suuresti. Seepärast on oluline
püüda peatada põllumajandusliku
tegevuse järkjärguline loobumine,
säilitades tugevat ÜPPd, mida toetatakse
piisavalt, et leevendada maapiirkondade
rahvaarvu vähenemist ja jätkata tarbijate
nõudmiste täitmist keskkonna- ja
julgeoleku- ning toidu- ja loomade heaolu
küsimustes. Pidades silmas Euroopa Liidu
tootjate ees seisvaid katsumusi, et vastata
uutele regulatiivsetele nõuetele ja täita
selgemalt sõnastatud keskkonnaeesmärke
seoses hindade volatiilsuse ning ELi
piiride suurema avatusega kolmandate
isikute impordile, on mugav säilitada
ÜPP-le ette nähtud eelarve vähemalt
samal tasemel kui perioodil 2014–2020.
Or. en

Muudatusettepanek 466
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(1 a) Euroopa Parlament pidas oma 30.
mai 2019. aasta resolutsioonis 2021.–
2027. aasta mitmeaastase
finantsraamistiku ja omavahendite kohta
kahetsusväärseks, et komisjoni 2. mai
2018. aasta ettepanekus 2021.–2027. aasta
mitmeaastase finantsraamistiku kohta
vähendati ÜPP vahendite taset otseselt
15 % võrra, ning avaldas vastuseisu
igasugustele kärbetele, mis võivad ÜPP
olemust ja eesmärke kahjustada. Euroopa
Parlament pidas sellega seoses küsitavaks
ettepanekut vähendada EAFRD vahendite
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järsku vähendamist rohkem kui 25 %
võrra.
Or. en

Muudatusettepanek 467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(1 b) Oluline on, et EL-27 ÜPP-le
aastatel 2021–2027 eraldatavad vahendid
kokku jäävad vähemalt 2014.–2020. aasta
eelarve tasemele püsivhindades.
Or. en

Muudatusettepanek 468
Nicola Caputo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt kasusaajate
halduskoormust. Tulemuslikkusel põhineva
ÜPP rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
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võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.
Kuid selleks, et kõnealuseid toetuseid ei
tõlgendataks ÜPP taasriigistamisena,
peaks käesolev määrus sisaldama kindlaid
Euroopa Liidu standardeid, mille eesmärk
on vältida konkurentsimoonutusi ja
tagada kõikide ühenduse
põllumajandustootjate mittediskrimineeriv
kohtlemine kogu ELi territooriumil.
Eesmärgi saavutamisel tagavad
liikmesriigid ka kasusaajate
halduskoormuse vähendamise.
Or. en
Selgitus

Liikmesriigid peavad oma strateegiatesse lisama selged ja konkreetsed meetmed ning
ettevaatusabinõud, mille nad võtavad kasusaajate halduskoormuse vähendamiseks. Lisaks on
tervitatav suurem subsidiaarsus, kuna see suurendaks põllumajandustootjate paindlikkust.
Samuti aitaks see vähendada liigset bürokraatiat. Samas peame aga kindlalt tagasi lükkama
ÜPP taasriigistamise kava.

Muudatusettepanek 469
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt kasusaajate
halduskoormust. Tulemuslikkusel põhineva
ÜPP rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
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kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja ühised nõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.
Kuid selleks, et kõnealuseid toetuseid ei
tõlgendataks ÜPP taasriigistamisena,
peaks käesolev määrus sisaldama kindlaid
Euroopa Liidu standardeid, mille eesmärk
on vältida konkurentsimoonutusi ja
tagada kõikide ühenduse
põllumajandustootjate mittediskrimineeriv
kohtlemine kogu ELi territooriumil.
Eesmärgi saavutamisel tagavad
liikmesriigid kasusaajate halduskoormuse
vähendamise.
Or. en

Muudatusettepanek 470
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec
Maurin, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
AM\1167703ET.docx

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele (nagu nt
põllumajandusmaa üha suurem
koondamine ja muu hulgas otsetoetuste
kogunemine vaid üksikute
põllumajandusettevõtete kätte) ja
võimalustele, on oluline ühtlustada ÜPP
juhtimist ning parandada selle
tulemuslikkust liidu eesmärkide
saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Kestlikkusel ja tulemuslikkusel põhineva
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vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

ÜPP rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks võrdsete
tingimuste laiemas kontekstis kanda
suuremat vastutust eesmärkide täitmisel ja
sihtide saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.
See on võimalik vaid siis, kui eesmärgid
on ambitsioonikad ning kui kasutatakse
seiresüsteemi, mis võimaldab
liikmesriikide vahelist võrdlust, tagamaks,
et Euroopa tasandil aitab ÜPP saavutada
ühiskonna nõudmisi seoses keskkonna,
bioloogilise mitmekesisuse ja loomade
heaoluga.
Or. en

Muudatusettepanek 471
Norbert Erdős
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt kasusaajate ja
liikmesriikide pädevate asutuste
halduskoormust. Tulemuslikkusel põhineva
ÜPP rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja ühised nõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
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saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.
Kuid selleks, et kõnealuseid toetuseid ei
tõlgendataks ÜPP taasriigistamisena,
peaks käesolev määrus sisaldama kindlaid
Euroopa Liidu standardeid, mille eesmärk
on vältida konkurentsimoonutusi ja
tagada kõikide ühenduse
põllumajandustootjate mittediskrimineeriv
kohtlemine kogu ELi territooriumil.
Or. en

Muudatusettepanek 472
Marijana Petir
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.
Kuid selleks, et kõnealuseid toetuseid ei
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tõlgendataks ÜPP taasriigistamisena,
peaks käesolev määrus sisaldama kindlaid
Euroopa Liidu standardeid, mille eesmärk
on vältida konkurentsimoonutusi ja
tagada kõikide ühenduse
põllumajandustootjate ja metsamaa
valdajate mittediskrimineeriv kohtlemine
kogu ELi territooriumil.
Or. en

Muudatusettepanek 473
Manolis Kefalogiannis
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt kasusaajate
halduskoormust. Tulemuslikkusel põhineva
ÜPP rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja ühised nõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.
Kuid selleks, et kõnealuseid toetuseid ei
tõlgendataks ÜPP taasriigistamisena,
peaks käesolev määrus sisaldama kindlaid
Euroopa Liidu standardeid, mille eesmärk
on vältida konkurentsimoonutusi ja
tagada kõikide ühenduse
põllumajandustootjate mittediskrimineeriv
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kohtlemine kogu ELi territooriumil.
Or. en

Muudatusettepanek 474
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Estefanía Torres Martínez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt eelkõige lõplike
kasusaajate halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus –
tagades samas, et ÜPP ühtsust ei
kahjustata, – võimaldab võtta paremini
arvesse kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.
Or. en
Selgitus

Põllumajandustootja jaoks tuleb tegevust lihtsustada, säilitades samas ühine poliitika.
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Muudatusettepanek 475
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel ning tagada samal ajal
sektori ohutud poliitikad ja finantstagatis.
Suurem subsidiaarsus võimaldab võtta
paremini arvesse kohalikke tingimusi ja
vajadusi, kohandades toetust, et anda
võimalikult suur panus liidu eesmärkide
saavutamisse.
Or. ro

Muudatusettepanek 476
James Nicholson, Jørn Dohrmann
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
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on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt põllumajandustootjate
halduskoormust. Tulemuslikkusel põhineva
ÜPP rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel, tagades samal ajal sektori
poliitilise kindluse ja finantstagatise.
Suurem subsidiaarsus võimaldab võtta
paremini arvesse kohalikke tingimusi ja
vajadusi, kohandades toetust, et anda
võimalikult suur panus liidu eesmärkide
saavutamisse.
Or. en

Muudatusettepanek 477
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul,
maapiirkondade ja
põllumajandusettevõtete tasandil
kuhjuvatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline parandada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
tuvastatud probleemidele reageerimiseks
kehtestama ühised poliitilised
parameetrid, näiteks ÜPP (sh maaelu
arengu) eesmärgid, ning liikmesriikidel

AM\1167703ET.docx

23/194

PE629.664v01-00

ET

võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

tuleks kanda suuremat vastutust
eesmärkide täitmisel ning ELi ja
liikmesriikide ühiste sihtide saavutamisel.
Suurem subsidiaarsus võimaldab võtta
paremini arvesse kohalikke tingimusi ja
vajadusi, kohandades toetust, et anda
võimalikult suur panus liidu eesmärkide
saavutamisse.
Or. en

Muudatusettepanek 478
Michel Dantin
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja ühised nõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat
vastutust eesmärkide täitmisel, ÜPP
sekkumismeetmete võtmisel ja sihtide
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.
Or. fr

Muudatusettepanek 479
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Matt Carthy
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidel tuleks kanda
suuremat vastutust eesmärkide täitmisel ja
sihtide saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

(2)
Kuna ÜPP peab tõhusamalt
reageerima liidu, rahvusvahelisel,
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja
põllumajandusettevõtete tasandil
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele,
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning
parandada selle tulemuslikkust liidu
eesmärkide saavutamisel ning vähendada
märkimisväärselt halduskoormust.
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP
rakendamismudeli (edaspidi
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit
kehtestama poliitilised alusparameetrid,
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded,
ning liikmesriikidele tuleks anda suurem
autonoomsus eesmärkide täitmisel ja
sihtide saavutamisel. Suurem subsidiaarsus
võimaldab võtta paremini arvesse
kohalikke tingimusi ja vajadusi,
kohandades toetust, et anda võimalikult
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.
Or. en

Muudatusettepanek 480
Estefanía Torres Martínez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)
Täielikult liidu tasandil
kehtestatud ühiste määratluste
kasutamine on liikmesriikidele kaasa
toonud teatavaid raskusi oma eripäradega
arvestamisel riiklikul, piirkondlikul ja
kohalikul tasandil. Seetõttu tuleks
liikmesriikidele võimaldada paindlikkust
ÜPP strateegiakavas teatavate määratluste

(3)
Liikmesriikidele tuleks võimaldada
paindlikkust ÜPP strateegiakavas teatavate
määratluste kindlaks määramisel. Kuid
selleks, et tagada eesmärkide ja nõuete
raamistik ning ühtsed võrdsed tingimused,
tuleks liidu tasandil kehtestada vajalike
oluliste elementidega raammääratlusi
sisaldav raamistik.
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kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu
tasandil kehtestada vajalike oluliste
elementidega mõisteid (edaspidi
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.
Or. es

Muudatusettepanek 481
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)
Täielikult liidu tasandil
kehtestatud ühiste määratluste
kasutamine on liikmesriikidele kaasa
toonud teatavaid raskusi oma eripäradega
arvestamisel riiklikul, piirkondlikul ja
kohalikul tasandil. Seetõttu tuleks
liikmesriikidele võimaldada paindlikkust
ÜPP strateegiakavas teatavate määratluste
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu
tasandil kehtestada vajalike oluliste
elementidega mõisteid (edaspidi
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

(3)
Seetõttu tuleks liikmesriikidele
võimaldada teatavat paindlikkust ÜPP
strateegiakavas teatavate määratluste
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu
tasandil kehtestada vajalike ühtsete oluliste
elementidega mõisteid (edaspidi
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil
Nekov, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)
Täielikult liidu tasandil kehtestatud
ühiste määratluste kasutamine on
liikmesriikidele kaasa toonud teatavaid
raskusi oma eripäradega arvestamisel

(3)
Täielikult liidu tasandil kehtestatud
ühiste määratluste kasutamine on
liikmesriikidele kaasa toonud teatavaid
raskusi oma eripäradega arvestamisel
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riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul
tasandil. Seetõttu tuleks liikmesriikidele
võimaldada paindlikkust ÜPP
strateegiakavas teatavate määratluste
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu
tasandil kehtestada vajalike oluliste
elementidega mõisteid (edaspidi
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul
tasandil. Seetõttu tuleks liikmesriikidele
võimaldada paindlikkust ÜPP
strateegiakavas teatavate määratluste
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu
tasandil kehtestada vajalike oluliste
elementidega mõisteid (edaspidi
„raammääratlus“) sisaldav raamistik, et
ennetada ühtse turu moonutamist.
Or. en

Muudatusettepanek 483
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)
Täielikult liidu tasandil kehtestatud
ühiste määratluste kasutamine on
liikmesriikidele kaasa toonud teatavaid
raskusi oma eripäradega arvestamisel
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul
tasandil. Seetõttu tuleks liikmesriikidele
võimaldada paindlikkust ÜPP
strateegiakavas teatavate määratluste
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu
tasandil kehtestada vajalike oluliste
elementidega mõisteid (edaspidi
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

(3)
Täielikult liidu tasandil kehtestatud
ühiste määratluste kasutamine on
liikmesriikidele kaasa toonud teatavaid
raskusi oma eripäradega arvestamisel
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul
tasandil. Seetõttu tuleks liikmesriikidele
võimaldada paindlikkust ÜPP
strateegiakavas teatavate määratluste
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete
majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu
tasandil kehtestada vajalike oluliste
elementidega mõisteid (edaspidi
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.
Or. en

Muudatusettepanek 484
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)
Täielikult liidu tasandil kehtestatud
ühiste määratluste kasutamine on
liikmesriikidele kaasa toonud teatavaid
raskusi oma eripäradega arvestamisel
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul
tasandil. Seetõttu tuleks liikmesriikidele
võimaldada paindlikkust ÜPP
strateegiakavas teatavate määratluste
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu
tasandil kehtestada vajalike oluliste
elementidega mõisteid (edaspidi
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

(3)
Täielikult liidu tasandil kehtestatud
ühiste määratluste kasutamine on
liikmesriikidele kaasa toonud teatavaid
raskusi oma eripäradega arvestamisel
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul
tasandil. Seetõttu tuleks liikmesriikidele
võimaldada suurt paindlikkust ÜPP
strateegiakavas teatavate määratluste
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu
tasandil kehtestada vajalike oluliste
elementidega mõisteid (edaspidi
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.
Or. ro

Muudatusettepanek 485
Matt Carthy
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)
Täielikult liidu tasandil kehtestatud
ühiste määratluste kasutamine on
liikmesriikidele kaasa toonud teatavaid
raskusi oma eripäradega arvestamisel
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul
tasandil. Seetõttu tuleks liikmesriikidele
võimaldada paindlikkust ÜPP
strateegiakavas teatavate määratluste
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu
tasandil kehtestada vajalike oluliste
elementidega mõisteid (edaspidi
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.

(3)
Täielikult liidu tasandil kehtestatud
mõne ühise määratluse kasutamine on
liikmesriikidele kaasa toonud teatavaid
raskusi oma eripäradega arvestamisel
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul
tasandil. Seetõttu tuleks liikmesriikidele
võimaldada paindlikkust ÜPP
strateegiakavas teatavate määratluste
kindlaks määramisel. Ühtsete võrdsete
tingimuste tagamiseks tuleb siiski liidu
tasandil kehtestada vajalike oluliste
elementidega mõisteid (edaspidi
„raammääratlus“) sisaldav raamistik.
Or. en

Muudatusettepanek 486
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(3 a) Sooline võrdõiguslikkus on ELi ja
liikmesriikide keskne eesmärk; seetõttu
tuleks sooline võrdõiguslikkus
integreerida ühisesse
põllumajanduspoliitikasse.
Or. es

Muudatusettepanek 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)
Selleks et liit suudaks järgida oma
rahvusvahelisi kohustusi seoses riiklike
toetustega, nagu on sätestatud Maailma
Kaubandusorganisatsiooni
põllumajanduslepingus, ning eelkõige
tagamaks, et jätkusuutlikkuse ja sellega
seotud sekkumisliikide jaoks määratud
sissetulekutoetust käsitletaks jätkuvalt
rohelise kategooria toetusena, millel
puudub või on väike kaubandust
moonutav mõju või mõju tootmisele,
peaks põllumajandustegevuse
raammääratlus hõlmama nii
põllumajandustoodete tootmist kui ka
põllumajandusmaa säilitamist. Arvestades
kohandamist kohalikele tingimustele,
peaksid liikmesriigid kehtestama
põllumajandustegevuse tegeliku määratluse
oma ÜPP strateegiakavas.

(4)
Põllumajandustegevuse
raammääratlus peaks hõlmama nii
põllumajandustoodete tootmist kui ka
põllumajandusmaa säilitamist. Arvestades
kohandamist kohalikele tingimustele,
peaksid liikmesriigid kehtestama
põllumajandustegevuse tegeliku määratluse
oma ÜPP strateegiakavas.

Or. fr

Muudatusettepanek 488
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
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fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)
Selleks et liit suudaks järgida oma
rahvusvahelisi kohustusi seoses riiklike
toetustega, nagu on sätestatud Maailma
Kaubandusorganisatsiooni
põllumajanduslepingus, ning eelkõige
tagamaks, et jätkusuutlikkuse ja sellega
seotud sekkumisliikide jaoks määratud
sissetulekutoetust käsitletaks jätkuvalt
rohelise kategooria toetusena, millel
puudub või on väike kaubandust moonutav
mõju või mõju tootmisele, peaks
põllumajandustegevuse raammääratlus
hõlmama nii põllumajandustoodete
tootmist kui ka põllumajandusmaa
säilitamist. Arvestades kohandamist
kohalikele tingimustele, peaksid
liikmesriigid kehtestama
põllumajandustegevuse tegeliku
määratluse oma ÜPP strateegiakavas.

(4)
Selleks et liit suudaks järgida oma
rahvusvahelisi kohustusi seoses riiklike
toetustega, nagu on sätestatud Maailma
Kaubandusorganisatsiooni
põllumajanduslepingus, ning eelkõige
tagamaks, et jätkusuutlikkuse ja sellega
seotud sekkumisliikide jaoks määratud
sissetulekutoetust käsitletaks jätkuvalt
rohelise kategooria toetusena, millel
puudub või on väike kaubandust moonutav
mõju või mõju tootmisele, peaks
põllumajandustegevuse raammääratlus
hõlmama nii põllumajandustoodete
tootmist kui ka põllumajandusmaa
agroökoloogiliste tootmissüsteemide ja
sotsiaalse keskkonna säilitamist.
Arvestades kohandamist kohalikele
tingimustele, peaksid liikmesriigid oma
ÜPP strateegiakavades kehtestama
põllumajandustegevuse määratlused
kooskõlas selliste ELi kohustustega nagu
kestliku arengu eesmärgid,
kliimaeesmärgid ja bioloogilise
mitmekesisusega seotud eesmärgid.
Or. en

Muudatusettepanek 489
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)
Selleks et liit suudaks järgida oma
rahvusvahelisi kohustusi seoses riiklike
toetustega, nagu on sätestatud Maailma
Kaubandusorganisatsiooni
PE629.664v01-00

ET

(4)
Selleks et liit suudaks järgida oma
rahvusvahelisi kohustusi seoses riiklike
toetustega, nagu on sätestatud Maailma
Kaubandusorganisatsiooni
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põllumajanduslepingus, ning eelkõige
tagamaks, et jätkusuutlikkuse ja sellega
seotud sekkumisliikide jaoks määratud
sissetulekutoetust käsitletaks jätkuvalt
rohelise kategooria toetusena, millel
puudub või on väike kaubandust moonutav
mõju või mõju tootmisele, peaks
põllumajandustegevuse raammääratlus
hõlmama nii põllumajandustoodete
tootmist kui ka põllumajandusmaa
säilitamist. Arvestades kohandamist
kohalikele tingimustele, peaksid
liikmesriigid kehtestama
põllumajandustegevuse tegeliku määratluse
oma ÜPP strateegiakavas.

põllumajanduslepingus, ning eelkõige
tagamaks, et jätkusuutlikkuse ja sellega
seotud sekkumisliikide jaoks määratud
sissetulekutoetust käsitletaks jätkuvalt
rohelise kategooria toetusena, millel
puudub või on väike kaubandust moonutav
mõju või mõju tootmisele, peaks
põllumajandustegevuse raammääratlus
hõlmama nii põllumajandustoodete
tootmist kui ka põllumajandusmaa
säilitamist. Arvestades kohandamist
kohalikele tingimustele, peaksid
liikmesriigid kehtestama
põllumajandustegevuse tegeliku määratluse
oma ÜPP strateegiakavas, tegutsedes
samas kogu ELi hõlmava
raammääratluse piires.
Or. en

Selgitus
ÜPP peab jääma ühiseks poliitikaks, et seda edasi liikudes kaitsta.

Muudatusettepanek 490
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil
Nekov, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)
Selleks et liit suudaks järgida oma
rahvusvahelisi kohustusi seoses riiklike
toetustega, nagu on sätestatud Maailma
Kaubandusorganisatsiooni
põllumajanduslepingus, ning eelkõige
tagamaks, et jätkusuutlikkuse ja sellega
seotud sekkumisliikide jaoks määratud
sissetulekutoetust käsitletaks jätkuvalt
rohelise kategooria toetusena, millel
puudub või on väike kaubandust moonutav
mõju või mõju tootmisele, peaks
põllumajandustegevuse raammääratlus
hõlmama nii põllumajandustoodete

(4)
Selleks et liit suudaks järgida oma
rahvusvahelisi kohustusi seoses riiklike
toetustega, nagu on sätestatud Maailma
Kaubandusorganisatsiooni
põllumajanduslepingus, ning eelkõige
tagamaks, et sissetulekutoetust ja sellega
seotud sekkumisliike käsitletaks jätkuvalt
rohelise kategooria toetusena, millel
puudub või on väike kaubandust moonutav
mõju või mõju tootmisele, peaks
põllumajandustegevuse raammääratlus
hõlmama nii põllumajandustoodete
tootmist kui ka põllumajandusmaa
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tootmist kui ka põllumajandusmaa
säilitamist. Arvestades kohandamist
kohalikele tingimustele, peaksid
liikmesriigid kehtestama
põllumajandustegevuse tegeliku määratluse
oma ÜPP strateegiakavas.

säilitamist. Arvestades kohandamist
kohalikele tingimustele, peaksid
liikmesriigid kehtestama
põllumajandustegevuse tegeliku määratluse
oma ÜPP strateegiakavas.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Paolo De Castro, Giovanni La Via
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,
samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,
samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
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või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte.

või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte. Lihtsustamise eesmärki silmas
pidades peaksid raammääratlused vältima
lisakoormuse tekitamist või selliste
agronoomia- või majanduslike nõuete
taotlemist, mis on põllumajandustootjate
jaoks ebarealistlikud.
Or. it

Muudatusettepanek 492
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,
samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,
samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
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liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte.

liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota ainult või
muu hulgas loomasööta, olenemata sellest,
kas neid kasutatakse tegelikuks tootmiseks
või mitte. Raamistiku lihtsustamise
eesmärki silmas pidades tuleks vältida
põllumajandustootjatele lisakoormuse
tekitamist või ebarealistlike agronoomiavõi majanduslike nõuete lisamist.
Or. en

Muudatusettepanek 493
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,
samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,
samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
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liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte.

liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte. ÜPP lihtsustamise eesmärk peaks
olema selle tagamisel kesksel kohal, et
põllumajandustootjate halduskoormust ei
suurendataks.
Or. ro

Muudatusettepanek 494
James Nicholson, Jørn Dohrmann
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,
samuti puukoole ja lühikese raieringiga

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,
samuti puukoole ja lühikese raieringiga
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madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte.

madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte. ÜPP lihtsustamise eesmärk peaks
olema selle tagamisel kesksel kohal, et
põllumajandustootjatele ei tekiks
lisakoormust.
Or. en

Muudatusettepanek 495
Maria Noichl
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“ selge
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,
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samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte.

samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud
rohttaimed, põõsad ja puud või millest
oleks võimalik toota loomasööta, või
väikeseid maastikuelemente, mida ei
kasutata söödakultuuride kasvatamiseks,
olenemata sellest, kas neid kasutatakse
tegelikuks tootmiseks või mitte.
Or. de

Muudatusettepanek 496
Michel Dantin
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid ühiseid elemente, millega
tagatakse liikmesriikide otsuste vaheline
võrreldavus ja Euroopa
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
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samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte.

tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,
samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte.
Or. fr

Muudatusettepanek 497
Maria Lidia Senra Rodríguez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
samuti puukoole. „Püsirohumaa“
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samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid
karjatamiseks sobivaid liike kui rohi või
muud rohttaimed või millest oleks
võimalik toota loomasööta, olenemata
sellest, kas neid kasutatakse tegelikuks
tootmiseks või mitte.

raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lisada muid karjatamiseks sobivaid
liike kui rohi või muud rohttaimed, lisaks
põõsastest ja puudelt pärit saagid (nt
tammetõrud ja kastanid), või millest oleks
võimalik toota loomasööta.

Or. es

Muudatusettepanek 498
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Estefanía Torres Martínez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele ja traditsioonilistele tavadele.
„Põllumaa“ raammääratlus peaks olema
kehtestatud viisil, mis võimaldaks
liikmesriikidel hõlmata erinevaid
tootmisviise, sealhulgas süsteeme, nagu
agrometsandus, ning põõsaste ja puudega
põllumaad, ning see nõuab kesade
hõlmamist, et tagada tootmiskohustusega
sidumata toetustena antava sekkumise liik.
„Püsikultuuride all oleva maa“
raammääratlus peaks hõlmama tegelikult
tootmiseks kasutatavaid alasid ja muid kui
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samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte.

tootmiseks kasutatavaid alasid, samuti
puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud
rohttaimed, mis tagaks tolmeldajatele
toidu hankimise ala või millest oleks
võimalik toota loomasööta, olenemata
sellest, kas neid kasutatakse tegelikuks
tootmiseks või mitte.
Or. en

Selgitus
Teatavates piirkondades sõltub püsirohumaa kaitse traditsioonilistest tavadest.

Muudatusettepanek 499
Matt Carthy
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele ja traditsioonilistele tavadele.
„Põllumaa“ raammääratlus peaks olema
kehtestatud viisil, mis võimaldaks
liikmesriikidel hõlmata erinevaid
tootmisviise, sealhulgas süsteeme, nagu
agrometsandus, ning põõsaste ja puudega
põllumaad, ning see nõuab kesade
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tootmiskohustusega sidumata toetustena
antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,
samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte.

hõlmamist, et tagada tootmiskohustusega
sidumata toetustena antava sekkumise liik.
„Püsikultuuride all oleva maa“
raammääratlus peaks hõlmama tegelikult
tootmiseks kasutatavaid alasid ja muid kui
tootmiseks kasutatavaid alasid, samuti
puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte.
Or. en

Muudatusettepanek 500
Mairead McGuinness
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele. „Põllumaa“ raammääratlus
peaks olema kehtestatud viisil, mis
võimaldaks liikmesriikidel hõlmata
erinevaid tootmisviise, sealhulgas
süsteeme, nagu agrometsandus, ning
põõsaste ja puudega põllumaad, ning see
nõuab kesade hõlmamist, et tagada
tootmiskohustusega sidumata toetustena

(5)
Et säilitada olulisi, kogu liitu
hõlmavaid elemente, millega tagatakse
liikmesriikide otsuste vaheline võrreldavus,
kuid mitte seada liikmesriikidele piiranguid
liidu eesmärkide saavutamisel, tuleks
kehtestada „põllumajandusmaa“
raammääratlus. Seotud raammääratlused
„põllumaa“, „püsikultuuride all olev maa“
ja „püsirohumaa“ peaksid olema
laiaulatuslikud, et liikmesriigid saaksid
määratlusi täpsustada vastavalt kohalikele
tingimustele ja traditsioonilistele tavadele.
„Põllumaa“ raammääratlus peaks olema
kehtestatud viisil, mis võimaldaks
liikmesriikidel hõlmata erinevaid
tootmisviise, sealhulgas süsteeme, nagu
agrometsandus, ning põõsaste ja puudega
põllumaad, ning see nõuab kesade
hõlmamist, et tagada tootmiskohustusega
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antava sekkumise liik. „Püsikultuuride all
oleva maa“ raammääratlus peaks hõlmama
tegelikult tootmiseks kasutatavaid alasid ja
muid kui tootmiseks kasutatavaid alasid,
samuti puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte.

sidumata toetustena antava sekkumise liik.
„Püsikultuuride all oleva maa“
raammääratlus peaks hõlmama tegelikult
tootmiseks kasutatavaid alasid ja muid kui
tootmiseks kasutatavaid alasid, samuti
puukoole ja lühikese raieringiga
madalmetsi, mille määratlevad
liikmesriigid. „Püsirohumaa“
raammääratlus peaks võimaldama
liikmesriikidel täpsustada lisakriteeriume
ning lubama neil lisada muid karjatamiseks
sobivaid liike kui rohi või muud rohttaimed
või millest oleks võimalik toota
loomasööta, olenemata sellest, kas neid
kasutatakse tegelikuks tootmiseks või
mitte.
Or. en

Muudatusettepanek 501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)
EAFRD ja programmi „Euroopa
horisont“ koostoimete mõju peaks
julgustama EAFRD-d kõige paremini
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud
programmi „Euroopa horisont“ ning
põllumajanduse tootlikkuse ja
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud
projektidest, mis aitavad tuua kaasa
uuendusi põllumajandussektoris ja
maapiirkondades.

(6)
EAFRD ja programmi „Euroopa
horisont“ koostoimete mõju peaks
julgustama EAFRD-d kõige paremini
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud
programmi „Euroopa horisont“ klastrite
„Toit ja loodusvarad“ ja „Katastroofidele
vastupidavust hõlmav kaasav ja turvaline
ühiskond“ ning põllumajanduse
tootlikkuse ja jätkusuutlikkusega tegeleva
Euroopa innovatsioonipartnerluse kaudu
rahastatud projektidest, mis aitavad tuua
kaasa uuendusi põllumajandussektoris ja
maapiirkondades, kooskõlas kestliku
arengu eesmärkidega.
Or. en
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Muudatusettepanek 502
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)
EAFRD ja programmi „Euroopa
horisont“ koostoimete mõju peaks
julgustama EAFRD-d kõige paremini
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud
programmi „Euroopa horisont“ ning
põllumajanduse tootlikkuse ja
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud
projektidest, mis aitavad tuua kaasa
uuendusi põllumajandussektoris ja
maapiirkondades.

(6)
EAFRD ja programmi „Euroopa
horisont“ koostoimete mõju peaks
julgustama EAFRD-d kõige paremini
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud
programmi „Euroopa horisont“ ning
põllumajanduse tootlikkuse ja
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud
projektidest, mis aitavad tuua kaasa
uuendusi põllumajandussektoris ja
maapiirkondades, et tagada
põllumajandustootjatele uusima
tehnoloogia kättesaadavus.
Or. ro

Muudatusettepanek 503
Paolo De Castro, Giovanni La Via
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)
EAFRD ja programmi „Euroopa
horisont“ koostoimete mõju peaks
julgustama EAFRD-d kõige paremini
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud
programmi „Euroopa horisont“ ning
põllumajanduse tootlikkuse ja
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud
projektidest, mis aitavad tuua kaasa
uuendusi põllumajandussektoris ja
maapiirkondades.

(6)
EAFRD ja programmi „Euroopa
horisont“ koostoimete mõju peaks
julgustama EAFRD-d kõige paremini
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud
programmi „Euroopa horisont“ ning
põllumajanduse tootlikkuse ja
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud
projektidest, mis aitavad tuua kaasa otsese
positiivse mõjuga uuendusi
põllumajandussektoris ja maapiirkondades.
Or. it
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Muudatusettepanek 504
Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)
EAFRD ja programmi „Euroopa
horisont“ koostoimete mõju peaks
julgustama EAFRD-d kõige paremini
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud
programmi „Euroopa horisont“ ning
põllumajanduse tootlikkuse ja
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud
projektidest, mis aitavad tuua kaasa
uuendusi põllumajandussektoris ja
maapiirkondades.

(6)
EAFRD ja programmi „Euroopa
horisont“ koostoimete mõju peaks
julgustama EAFRD-d kõige paremini
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud
programmi „Euroopa horisont“ ning
põllumajanduse tootlikkuse ja
keskkonnasäästlikkusega tegeleva
Euroopa innovatsioonipartnerluse kaudu
rahastatud projektidest, mis aitavad tuua
kaasa uuendusi põllumajandussektoris ja
maapiirkondades.
Or. en
Selgitus

Keskkonnasäästlikkus peab edasi liikudes olema võrdne põllumajanduse tootlikkusega.

Muudatusettepanek 505
Michel Dantin
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)
Sellise õiguskindluse tagamiseks, et
toetust makstakse sellise
põllumajandusmaa eest, mis on
põllumajandustootja kasutuses ning kus
toimub põllumajandustegevus, tuleb
kehtestada toetuskõlbliku hektari
raammääratlus koos oluliste elementidega.
Et eelkõige vältida topeltnõudeid, peaksid
liikmesriigid kehtestama tingimused, mille

(7)
Sellise õiguskindluse tagamiseks, et
toetust makstakse sellise
põllumajandusmaa eest, mis on
põllumajandustootja kasutuses ning kus
toimub põllumajandustegevus, tuleb
kehtestada toetuskõlbliku hektari
raammääratlus koos oluliste elementidega,
andes samal ajal liikmesriikidele loa
kaaluda neil toetuskõlblikel hektaritel
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alusel oleks võimalik kindlaks taha, kas
maa on põllumajandustootja kasutuses.
Arvestades tõenäosust, et
põllumajandusmaad kasutatakse
vahetevahel ja ajutiselt tegevuseks, mis ei
ole rangelt põllumajanduslik, ning
arvestades teatava mittepõllumajandusliku
tegevuse võimalikku panust
põllumajanduslike majapidamiste
sissetulekute mitmekesistamisse, peaksid
liikmesriigid kehtestama vastavad
tingimused, et lisada ka
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks
kasutatavad maa-alad toetuskõlblike
hektaritena.

põllumajandusliku majapidamise
põllumajandusmaade piires
maastikuelementide kasutamist. Et
eelkõige vältida topeltnõudeid, peaksid
liikmesriigid kehtestama tingimused, mille
alusel oleks võimalik kindlaks taha, kas
maa on põllumajandustootja kasutuses.
Arvestades tõenäosust, et
põllumajandusmaad kasutatakse
vahetevahel ja ajutiselt tegevuseks, mis ei
ole rangelt põllumajanduslik, ning
arvestades teatava mittepõllumajandusliku
tegevuse võimalikku panust
põllumajanduslike majapidamiste
sissetulekute mitmekesistamisse, peaksid
liikmesriigid kehtestama vastavad
tingimused, et lisada ka
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks
kasutatavad maa-alad toetuskõlblike
hektaritena. Toetuskõlbliku
põllumajandusmaa ebaseadusliku
kasutamise võimalust arvesse võttes peaks
liikmesriikidel olema võimalus pidada
teatavaid ebaseaduslikult kasutatud maid
rahastamiskõlbmatuteks, eriti kui lõpliku
kohtuotsuse kohaselt kasutab deklarant
kõnealuseid maid ebaseaduslikult.
Or. fr

Muudatusettepanek 506
Maria Lidia Senra Rodríguez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)
Sellise õiguskindluse tagamiseks, et
toetust makstakse sellise
põllumajandusmaa eest, mis on
põllumajandustootja kasutuses ning kus
toimub põllumajandustegevus, tuleb
kehtestada toetuskõlbliku hektari
raammääratlus koos oluliste elementidega.
Et eelkõige vältida topeltnõudeid, peaksid
liikmesriigid kehtestama tingimused, mille

(7)
Sellise õiguskindluse tagamiseks, et
toetust makstakse sellise
põllumajandusmaa eest, mis on
põllumajandustootja kasutuses ning kus
toimub põllumajandustegevus, tuleb
kehtestada toetuskõlbliku hektari
raammääratlus koos oluliste elementidega.
Et eelkõige vältida topeltnõudeid, peaksid
liikmesriigid kehtestama tingimused, mille
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alusel oleks võimalik kindlaks taha, kas
maa on põllumajandustootja kasutuses.
Arvestades tõenäosust, et
põllumajandusmaad kasutatakse
vahetevahel ja ajutiselt tegevuseks, mis ei
ole rangelt põllumajanduslik, ning
arvestades teatava
mittepõllumajandusliku tegevuse
võimalikku panust põllumajanduslike
majapidamiste sissetulekute
mitmekesistamisse, peaksid liikmesriigid
kehtestama vastavad tingimused, et lisada
ka mittepõllumajanduslikuks tegevuseks
kasutatavad maa-alad toetuskõlblike
hektaritena.

alusel oleks võimalik kindlaks taha, kas
maa on põllumajandustootja kasutuses.

Or. es

Muudatusettepanek 507
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)
Sellise õiguskindluse tagamiseks, et
toetust makstakse sellise
põllumajandusmaa eest, mis on
põllumajandustootja kasutuses ning kus
toimub põllumajandustegevus, tuleb
kehtestada toetuskõlbliku hektari
raammääratlus koos oluliste elementidega.
Et eelkõige vältida topeltnõudeid, peaksid
liikmesriigid kehtestama tingimused, mille
alusel oleks võimalik kindlaks taha, kas
maa on põllumajandustootja kasutuses.
Arvestades tõenäosust, et
põllumajandusmaad kasutatakse
vahetevahel ja ajutiselt tegevuseks, mis ei
ole rangelt põllumajanduslik, ning
arvestades teatava mittepõllumajandusliku
tegevuse võimalikku panust
põllumajanduslike majapidamiste
sissetulekute mitmekesistamisse, peaksid
liikmesriigid kehtestama vastavad
tingimused, et lisada ka

(7)
Sellise õiguskindluse tagamiseks, et
toetust makstakse sellise
põllumajandusmaa eest, mis on
põllumajandustootja kasutuses ning kus
toimub põllumajandustegevus, tuleb
kehtestada toetuskõlbliku hektari
raammääratlus koos oluliste elementidega.
Et eelkõige vältida topeltnõudeid, peaksid
liikmesriigid kehtestama tingimused, mille
alusel oleks võimalik kindlaks taha, kas
maa on põllumajandustootja kasutuses.
Arvestades tõenäosust, et
põllumajandusmaad kasutatakse
vahetevahel ja ajutiselt tegevuseks, mis ei
ole rangelt põllumajanduslik, ning
arvestades teatava mittepõllumajandusliku
tegevuse võimalikku panust
põllumajanduslike majapidamiste
sissetulekute mitmekesistamisse, peaksid
liikmesriigid kehtestama vastavad
tingimused, et lisada ka
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mittepõllumajanduslikuks tegevuseks
kasutatavad maa-alad toetuskõlblike
hektaritena.

mittepõllumajanduslikuks tegevuseks
kasutatavad maa-alad toetuskõlblike
hektaritena. Komisjon peaks võtma kõige
hiljutisema või kõige asjakohasema aasta,
mille kohta esitasid liikmesriigid
komisjonile teabe, liikmesriikide
deklareeritud toetuskõlblike hektarite
koguarvu vaatlusaastaks.
Or. ro

Muudatusettepanek 508
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)
Sellise õiguskindluse tagamiseks, et
toetust makstakse sellise
põllumajandusmaa eest, mis on
põllumajandustootja kasutuses ning kus
toimub põllumajandustegevus, tuleb
kehtestada toetuskõlbliku hektari
raammääratlus koos oluliste elementidega.
Et eelkõige vältida topeltnõudeid, peaksid
liikmesriigid kehtestama tingimused, mille
alusel oleks võimalik kindlaks taha, kas
maa on põllumajandustootja kasutuses.
Arvestades tõenäosust, et
põllumajandusmaad kasutatakse
vahetevahel ja ajutiselt tegevuseks, mis ei
ole rangelt põllumajanduslik, ning
arvestades teatava mittepõllumajandusliku
tegevuse võimalikku panust
põllumajanduslike majapidamiste
sissetulekute mitmekesistamisse, peaksid
liikmesriigid kehtestama vastavad
tingimused, et lisada ka
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks
kasutatavad maa-alad toetuskõlblike
hektaritena.

(7)
Sellise õiguskindluse tagamiseks, et
toetust makstakse sellise
põllumajandusmaa eest, mis on
põllumajandustootja kasutuses ning kus
toimub põllumajandustegevus, tuleb
kehtestada toetuskõlbliku hektari
raammääratlus koos oluliste elementidega.
Et eelkõige vältida topeltnõudeid, peaksid
liikmesriigid kehtestama tingimused, mille
alusel oleks võimalik kindlaks taha, kas
maa on põllumajandustootja kasutuses.
Arvestades tõenäosust, et
põllumajandusmaad kasutatakse
vahetevahel ja ajutiselt tegevuseks, mis ei
ole rangelt põllumajanduslik, ning
arvestades teatava mittepõllumajandusliku
tegevuse võimalikku panust
põllumajanduslike majapidamiste
sissetulekute mitmekesistamisse,
tingimusel, et see ei kahjusta
põllumajanduslikku suutlikkust ega
looduslikke iseärasusi, peaksid
liikmesriigid kehtestama vastavad
tingimused, et lisada ka säästvaks
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks
kasutatavad maa-alad toetuskõlblike
hektaritena.
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Or. en

Muudatusettepanek 509
Momchil Nekov
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)
Sellise õiguskindluse tagamiseks, et
toetust makstakse sellise
põllumajandusmaa eest, mis on
põllumajandustootja kasutuses ning kus
toimub põllumajandustegevus, tuleb
kehtestada toetuskõlbliku hektari
raammääratlus koos oluliste elementidega.
Et eelkõige vältida topeltnõudeid, peaksid
liikmesriigid kehtestama tingimused, mille
alusel oleks võimalik kindlaks taha, kas
maa on põllumajandustootja kasutuses.
Arvestades tõenäosust, et
põllumajandusmaad kasutatakse
vahetevahel ja ajutiselt tegevuseks, mis ei
ole rangelt põllumajanduslik, ning
arvestades teatava mittepõllumajandusliku
tegevuse võimalikku panust
põllumajanduslike majapidamiste
sissetulekute mitmekesistamisse, peaksid
liikmesriigid kehtestama vastavad
tingimused, et lisada ka
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks
kasutatavad maa-alad toetuskõlblike
hektaritena.

(7)
Sellise õiguskindluse tagamiseks, et
toetust makstakse sellise
põllumajandusmaa eest, mis on
põllumajandustootja kasutuses ning kus
toimub põllumajandustegevus, tuleb
kehtestada toetuskõlbliku hektari
raammääratlus koos oluliste elementidega.
Et eelkõige vältida topeltnõudeid, peaksid
liikmesriigid kehtestama tingimused, mille
alusel oleks võimalik kindlaks taha, kas
maa on põllumajandustootja kasutuses.
Arvestades tõenäosust, et
põllumajandusmaad kasutatakse
vahetevahel ja ajutiselt tegevuseks, mis ei
ole rangelt põllumajanduslik, ning
arvestades teatava mittepõllumajandusliku
tegevuse võimalikku panust
põllumajanduslike majapidamiste
sissetulekute mitmekesistamisse, peaksid
liikmesriigid kehtestama vastavad
tingimused ajutisele ja teatavale osale
toetuskõlblikust maast, et lisada ka
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks
kasutatavad maa-alad toetuskõlblike
hektaritena.
Or. en

Muudatusettepanek 510
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)
Mis puudutab kanepi tootmiseks
kasutatavaid maa-alasid, peaks
rahvatervise säilitamiseks ning teiste
õigusorganitega kooskõla tagamiseks
nende kanepiseemnesortide kasutamine,
mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei
ületa 0,2 %, kuuluma toetuskõlblike
hektarite määratluse alla.

(8)
Mis puudutab kanepi tootmiseks
kasutatavaid maa-alasid, peaks
rahvatervise säilitamiseks ning teiste
õigusorganitega kooskõla tagamiseks
nende kanepiseemnesortide kasutamine,
mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei
ületa 0,5 %, kuuluma toetuskõlblike
hektarite määratluse alla.
Or. en
Selgitus

Madalam tetrahüdrokannabinooli sisaldus piirab Euroopas väärtust, piirates Euroopa
põllumajandustootjate sortide valikut.
0,2 %-lise piirangu tõttu selles valdkonnas on kanepipõhiste toiduainete tööstus Euroopas
Põhja-Ameerika ja Aasia tootjatega (0,3 %–1 %) võrreldes märkimisväärselt ebasoodsamas
konkurentsiolukorras.
Euroopa Liidus kasutati kuni 1999. aastani rahvusvaheliselt aktsepteeritud väärtust (0,3 %).
Seejärel alandati piirangut 0,3 %-lt 0,2 %-ni. 0,3 % taseme taastamine või selle tõstmine
0,5 %-ni võimaldaks taimsete saaduste kvaliteeti ja kvantiteeti oluliselt parandada.

Muudatusettepanek 511
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)
Mis puudutab kanepi tootmiseks
kasutatavaid maa-alasid, peaks
rahvatervise säilitamiseks ning teiste
õigusorganitega kooskõla tagamiseks
nende kanepiseemnesortide kasutamine,
mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei
ületa 0,2 %, kuuluma toetuskõlblike
hektarite määratluse alla.

(8)
Mis puudutab kanepi tootmiseks
kasutatavaid maa-alasid, peaks
rahvatervise säilitamiseks ning teiste
õigusorganitega kooskõla tagamiseks
nende kanepiseemnesortide kasutamine,
mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei
ületa 0,3 %, kuuluma toetuskõlblike
hektarite määratluse alla.
Or. it
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Muudatusettepanek 512
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust ja tagada otsetoetuste
õiglane jaotamine, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise tugev ja ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada ühiseid
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. See
määratlus peaks põhinema tegelikul ja
tõhusal põllumajandustegevusel,
tingimusel, et see on suunatud aktiivsetele
põllumajandustootjatele, neile, kes
toodavad sööta, kiudaineid ja
taastuvenergiat – neile, kes panustavad
säästvasse sektorisse ning tagavad
avalikud hüved ja majanduskasvu. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda. Raamääratlus
peab igal juhul aitama säilitada Euroopa
Liidus eksisteerivat perekondliku
põllumajanduse mudelit, mis põhineb
usaldusväärsel põllumajandustegevusel.
Or. en
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Muudatusettepanek 513
Norbert Erdős
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Kuid ühine
ebasobivate valdkondade loetelu tuleks
kehtestada nende üksuste kohta, millele
otsetoetuseid ei anta, sarnaselt määruse
(EL) nr 1307/2013 artikli 9 lõikes 2
sätestatud loetelule. Samuti ei tohiks see
välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda. Raamääratlus
peab igal juhul aitama säilitada Euroopa
Liidus eksisteerivat perekondliku
põllumajanduse mudelit, mis põhineb
usaldusväärsel põllumajandustegevusel.
Or. en
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Selgitus
Lennujaamad, veerajatised, alalised spordiväljakud või puhkealad ning raudtee- või
kinnisvarateenused ei tohi jätkuvalt otsetoetusi saada.

Muudatusettepanek 514
Tom Vandenkendelaere
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust ja tagada otsetoetuste
õiglane jaotamine, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada ühiseid
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda. Raamääratlus
peaks igal juhul aitama säilitada Euroopa
Liidus eksisteerivat perekondliku
põllumajanduse mudelit ning peab
põhineb usaldusväärsel
põllumajandustegevusel, nagu on
sõnastatud käesoleva määruse artikli 4
lõike 1 punktis a.
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Or. nl

Muudatusettepanek 515
Nicola Caputo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust ja tagada otsetoetuste
õiglane jaotamine, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada ühiseid
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. See ei tohiks
välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda. Raamääratlus
peab igal juhul aitama säilitada Euroopa
Liidus eksisteerivat perekondliku
põllumajanduse mudelit, mis põhineb
selgelt määratletud
põllumajandustegevusel, mis on
kooskõlas artikli 4 lõike 1 punktiga a.
Or. en
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Selgitus
Otsetoetuste eraldamine tegelikele põllumajandustootjatele, kes on põllumajandustegevusega
selgelt seotud, on Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ümberjaotamisel kõige
õiglasem lahendus.

Muudatusettepanek 516
Marijana Petir, Luděk Niedermayer
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust ja tagada otsetoetuste
õiglane jaotamine, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada ühiseid
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. See ei tohiks
välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda. Raamääratlus
peab igal juhul aitama säilitada Euroopa
Liidus eksisteerivat perekondliku
põllumajanduse mudelit, mis põhineb
selgelt määratletud
põllumajandustegevusel, mis on
kooskõlas artikli 4 lõike 1 punktiga a.
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Or. en
Selgitus
ÜPP ühistes elementides tuleks nagu määratlustes ELi tasandil kokku leppida ja need
määratleda, kuid need peavad olema piisavalt paindlikud, et neid saaks liikmesriikide
tasandil kohandada.

Muudatusettepanek 517
Beata Gosiewska
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus.
Selle raamistiku alusel peaksid
liikmesriigid määrama oma ÜPP
strateegiakavas kindlaks, milliseid
põllumajandustootjaid ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, võivad liikmesriigid
määrata oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.
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Muudatusettepanek 518
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus.
Selle raamistiku alusel peaksid
liikmesriigid määrama oma ÜPP
strateegiakavas kindlaks, milliseid
põllumajandustootjaid ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, võivad liikmesriigid
määrata oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

Or. en

Muudatusettepanek 519
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
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Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
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olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel, et vältida mis tahes
ohtlikke suundumusi spekuleeritava maa
hõivamise suunas, peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse, ning tagama,
et tegelikku ÜPP toetust saavad tegelikud
põllumajandustootjad. Samuti ei tohiks
see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.
Or. ro

Muudatusettepanek 520
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
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raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

raamistiku alusel saaksid liikmesriigid
määrata oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda. Raamääratlus
peab igal juhul aitama säilitada Euroopa
Liidus eksisteerivat perekondliku
põllumajanduse paradigmat ning
põhinema usaldusväärsel
põllumajandustegevusel.
Or. ro

Muudatusettepanek 521
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud põllumajandustootjatele,
kes tegelevad oma põllumajandusliku
majapidamise põllumajandusmaadel
põllumajandustegevusega. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „põllumajandustootja“
raammääratlus ning toetuskõlblikkuse
kindlakstegemise eesmärgil
„põllumajandustootja“ selge määratlus.
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Selle raamistiku alusel peaksid
liikmesriigid määrama oma ÜPP
strateegiakavas kindlaks, millised
põllumajandustootjad on toetuskõlblikud;
kuna maaelu arengu poliitikasuund on
julgustanud põllumajandustootjaid oma
tegevusvaldkonda
põllumajandusettevõttest väljaspool
mitmekesistama, ei tohiks see välistada
toetuse andmist mitmes valdkonnas
tegutsevatele põllumajandustootjatele, kes
tegelevad aktiivse
põllumajandustootmisega, kuid väljaspool
oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte
eesmärk ning kuulumine registritesse.
Samuti ei tohiks see välistada toetuse
andmist mitmes valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

Or. en
Selgitus
Maksete abikõlblikkuse kindlakstegemiseks tuleks põllumajandustootja määratlus sätestada
ELi tasandil, et tagada võrdsed tingimused. Mõiste „põllumajandustootja“ kasutamist ei
tohiks kvalifitseerida mõistetega, mis seaks nende õiguspärasuse kahtluse alla. Mõiste
„tegelik“ jäetakse kogu teksti ulatuses välja.

Muudatusettepanek 522
Michel Dantin
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
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kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
ühe või mitu sellist tingimust nagu
sissetulekukriteeriumid,
põllumajandustootja vanus seadusejärgse
pensioniea riiklikke sätteid arvesse võttes,
tööjõusisendid põllumajandusettevõttes,
ettevõtte eesmärk ja/või kuulumine
registritesse. Samuti ei tohiks see välistada
toetuse andmist mitmes valdkonnas
tegutsevatele põllumajandustootjatele, kes
tegelevad aktiivse
põllumajandustootmisega, kuid väljaspool
oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.
Or. fr

Muudatusettepanek 523
Mairead McGuinness
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte
eesmärk ning kuulumine registritesse.

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peab sissetulekutoetus
olema suunatud toetuskõlblikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, võimaldaks „toetuskõlbliku
põllumajandustootja“ raammääratlus,
milles kehtestatakse laiaulatuslikud
kriteeriumid, liikmesriikidel määrata oma
ÜPP strateegiakavas kindlaks, milliseid
põllumajandustootjaid ei loeta kehtestatud
kriteeriumide alusel toetuskõlblikeks
põllumajandustootjateks. Samuti ei tohiks
see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
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Samuti ei tohiks see välistada toetuse
andmist mitmes valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

Or. en

Muudatusettepanek 524
Maria Lidia Senra Rodríguez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
asjakohasust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööaeg
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.
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Or. es

Muudatusettepanek 525
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud põllumajandustootjatele.
Et tagada liidu tasandil toetuse suunamise
ühtne lähenemisviis, tuleks kehtestada
olulisi elemente hõlmav
„põllumajandustootja“ raammääratlus.
Selle raamistiku alusel peaksid
liikmesriigid määrama oma ÜPP
strateegiakavas kindlaks, milliseid
põllumajandustootjaid ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

Or. de

Muudatusettepanek 526
James Nicholson, Jørn Dohrmann
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes ning kuulumine
registritesse. Samuti ei tohiks see välistada
toetuse andmist mitmes valdkonnas
tegutsevatele põllumajandustootjatele, kes
tegelevad aktiivse
põllumajandustootmisega, kuid väljaspool
oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.
Or. en

Muudatusettepanek 527
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle

(9)
Et veelgi parandada ÜPP
tulemuslikkust, peaks sissetulekutoetus
olema suunatud tegelikele
põllumajandustootjatele. Et tagada liidu
tasandil toetuse suunamise ühtne
lähenemisviis, tuleks kehtestada olulisi
elemente hõlmav „tegeliku
põllumajandustootja“ raammääratlus. Selle
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raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega, kuid
väljaspool oma põllumajandusettevõtet ka
mittepõllumajandusliku tegevusega, kuna
nende mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.

raamistiku alusel peaksid liikmesriigid
määrama oma ÜPP strateegiakavas
kindlaks, milliseid põllumajandustootjaid
ei loeta tegelikeks
põllumajandustootjateks, võttes aluseks
sellised tingimused nagu
sissetulekukriteeriumid, tööjõusisendid
põllumajandusettevõttes, ettevõtte eesmärk
ning kuulumine registritesse. Samuti ei
tohiks see välistada toetuse andmist mitmes
valdkonnas tegutsevatele
põllumajandustootjatele, kes tegelevad
aktiivse põllumajandustootmisega ning
annavad oma panuse kestlikku
põllumajandussektorisse, kuna nende
mitmekesine tegevus aitab enamasti
tugevdada maapiirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda.
Or. it

Muudatusettepanek 528
Michel Dantin
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(9 a) Selleks et võtta arvesse juriidiliste
isikute või füüsiliste või juriidiliste isikute
rühma juhtumeid, kui individuaalsete
liikmete puhul sätestatakse siseriikliku
õigusega õigused ja kohustused, mis on
võrreldavad põllumajandusliku
majapidamise juhi staatuses oleva üksiku
põllumajandustootja õiguste ja
kohustustega, eelkõige seoses nende
majandusliku, sotsiaalse ja maksualase
seisundiga, ning tingimusel, et nad on
andnud panuse asjaomaste juriidiliste
isikute või rühmade
põllumajandusstruktuuride
tugevdamisesse, peaks liikmesriikides
olema luba anda sektoripõhiste ja maaelu
arengu sekkumisliikide raames
otsetoetustena toetust juriidilistele
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isikutele või füüsiliste või juriidiliste
isikute rühmadele, kes vastavad „tegeliku
põllumajandustootja“ määratlusele ning
austavad põllumajandusliku
majapidamise juhi staatuses olevatele
üksikutele põllumajandustootjatele
omaseid õigusi ja kohustusi, eelkõige
seoses nende majandusliku, sotsiaalse ja
maksualase seisundiga. Rühm saab oma
nimel toetuse kumulatiivse summa iga
üksiku põllumajandustootja kohta, kes on
rühma liige, tingimusel, et rühm suudab
tõendada, et iga assotsieerunud liige
annab ettevõtte tugevdamisse oma panuse.
Or. fr

Muudatusettepanek 529
Maria Gabriela Zoană
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(9 a) ÜPP peab võtma soolise
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise
lähenemisviisi, kuna naised seisavad
maapiirkondades silmitsi konkreetsete
probleemidega ning vahetevahel
mitmekordse diskrimineerimisega
hariduses, kutseõppe ja kutsealase
koolituse ajal, tööhõives ja sotsiaalkaitsele
juurdepääsu saamisel. Samas on naiste
juhitud põllumajandustootja suurus
üldiselt märkimisväärselt väiksem ning
naiste tööalast panust
põllumajandustootja abikaasana alati ei
arvutata, seega puudub neil oma
sissetulek ning nende juurdepääsu
sotsiaalkaitsele ei ole võimalik tagada,
mille tulemusel tekivad maapiirkondades
soolised palga- ja pensionilõhed.
Or. en
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Muudatusettepanek 530
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(9 a) Lisaks võivad juriidiliste isikute
või füüsiliste või juriidiliste isikute
rühmade puhul liikmesriigid määratleda
asjakohased künnised ja ülemmäärad,
mida kohaldatakse liikmesriikide
strateegiakavade raames kehtestatud
toetuste või sekkumisliikide suhtes. Seega
selleks, et tugevdada
põllumajandusettevõtete struktuuri,
edendades asjaomaste juriidiliste isikute
või rühmade loomist, võib kõnealuseid
konkreetseid eeskirju kohaldada siis, kui
individuaalsete liikmete puhul
sätestatakse siseriikliku õigusega õigused
ja kohustused, mis on võrreldavad
põllumajandusliku majapidamise juhi
staatuses oleva üksiku
põllumajandustootja õiguste ja
kohustustega.
Or. en

Muudatusettepanek 531
Maria Gabriela Zoană
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(9 b) Liikmesriikide eesmärk on
edendada maapiirkondades soolist
võrdõiguslikkust ning nad peavad
strateegiakava väljatöötamisel võtma
arvesse naiste haavatavusi.
Strateegiakava väljatöötamine,
rakendamine, seire ja hindamine toimub
sootundlikult. Sellega seoses tagavad
liikmesriigid naissoost
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põllumajandustootjatele juurdepääsu
põllumajandusettevõtete
nõuandeteenustele ning julgustavad naisi
osalema ÜPP seirekomisjonis.
Liikmesriigid tugevdavad ka oma
sootundliku eelarvestamise ning sooliselt
eristatud andmete kogumise võimet.
Or. en

Muudatusettepanek 532
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada
põlvkondadevahetuse eesmärgi
saavutamisel otsetoetustena makstavate
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste
vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil
kehtestada „noore põllumajandustootja“
raammääratlus.

(10) Selleks et tagada äärmiselt olulise
põlvkondadevahetuse eesmärgi
saavutamisel otsetoetusena makstavate
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste
vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil
kehtestada oluliste laiaulatuslike
elementidega „noore põllumajandustootja“
raammääratlus, mis ei tohi olla piirav, et
hõlbustada uute tulijate
põllumajandussektorisse sisenemist ning
kajastada liikmesriikides olevat tegelikku
olukorda.
Or. en
Selgitus

Varasemad sellekohased toetusvormid olid liiga piiravad ning selle tulemusel jäid noored
põllumajandustootjad toetuseta.

Muudatusettepanek 533
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 10
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada
põlvkondadevahetuse eesmärgi
saavutamisel otsetoetustena makstavate
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste
vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil
kehtestada „noore põllumajandustootja“
raammääratlus.

(10) Selleks et tagada
põlvkondadevahetuse eesmärgi
saavutamisel otsetoetustena makstavate
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste
vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil
kehtestada kooskõlas määrusega (EL)
2016/0282B ühiste elementidega „noore
põllumajandustootja“ raammääratlus.
Or. en

Muudatusettepanek 534
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada
põlvkondadevahetuse eesmärgi
saavutamisel otsetoetustena makstavate
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste
vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil
kehtestada „noore põllumajandustootja“
raammääratlus.

(10) Selleks et tagada
põlvkondadevahetuse eesmärgi
saavutamisel otsetoetustena makstavate
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste
vaheline kooskõla, tuleb liikmesriigi
tasandil kehtestada „noore
põllumajandustootja“ konkreetne vastav
määratlus.
Or. ro

Muudatusettepanek 535
Marijana Petir
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada
põlvkondadevahetuse eesmärgi
saavutamisel otsetoetustena makstavate
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste
PE629.664v01-00
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(10) Selleks et tagada
põlvkondadevahetuse eesmärgi
saavutamisel otsetoetustena makstavate
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste
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vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil
kehtestada „noore põllumajandustootja“
raammääratlus.

vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil
kehtestada ühiste elementidega „noore
põllumajandustootja“ raammääratlus.
Or. hr

Muudatusettepanek 536
Marijana Petir
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(10 a) Selleks et tagada maapiirkondades
ettevõtluse arengu soodustamise eesmärgi
saavutamisel otsetoetustena makstavate
sekkumiste ja maaelu arengu sekkumiste
vaheline kooskõla, tuleb ELi tasandil
kehtestada ühiste elementidega „uue
põllumajandustootja“ raammääratlus.
Or. hr
Selgitus

Määruses tuleks noori ja uusi põllumajandustootjaid rohkem eristada, hõlmates igale
rühmale mõeldud konkreetseid sekkumisliike ja rahastamispakettide jagamist.

Muudatusettepanek 537
Marijana Petir
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(10 b) ÜPP peab arvesse võtma Euroopa
Liidu territooriumil kehtivat naiste ja
meeste võrdõiguslikkuse põhimõtet ning
eelkõige pöörama tähelepanu naiste
osalemise edendamisele maapiirkondade
sotsiaalmajanduslikus arengus. Käesolev
määrus peaks aitama kaasa naiste töö
nähtavuse suurendamisele, suuremale
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väärtustamisele ja arvesse võtmisele
konkreetsete eesmärkide raames, mida
liikmesriigid oma strateegiakavades
esitavad.
Or. hr

Muudatusettepanek 538
Manolis Kefalogiannis
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu
kestliku arengu mõõtmete vahel ning
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-,
energia- ja keskkonnaalaseid liidu
õigusakte.

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu
kestliku arengu mõõtmete vahel ning
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-,
energia- ja keskkonnaalaseid liidu
õigusakte.
ÜPP peab selgelt arvestama Euroopa
Liidu võrdõiguslikkuse poliitikaga,
pöörates erilist tähelepanu vajadusele
edendada naiste osalust maapiirkondade
sotsiaalmajandusliku struktuuri
arendamisel. Käesolev määrus peaks
aitama kaasa naiste töö nähtavuse
suurendamisele, nii et seda tuleks arvesse
võtta konkreetsete eesmärkide raames,
mida liikmesriigid oma strateegiakavades
käsitlevad.
Or. en
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Muudatusettepanek 539
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu
kestliku arengu mõõtmete vahel ning
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-,
energia- ja keskkonnaalaseid liidu
õigusakte.

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid ja täita
rahvusvahelised kohustused, on
asjakohane näha ette üldeesmärgid, milles
kajastatakse teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ kehtestatud
suuniseid. Liidu tasandil tuleb täpsustada
erieesmärgid ning neid peavad
liikmesriigid kohaldama oma ÜPP
strateegiakavas. Selleks et hoida tasakaalu
kestliku arengu mõõtmete vahel, tuleks
liikmesriikidelt nõuda, et nad võtaksid
kõigi erieesmärkide üheaegselt
saavutamiseks meetmed. Need
erieesmärgid aitavad vormida ÜPP
üldeesmärgid konkreetsemateks
prioriteetideks ning võtta arvesse eelkõige
asjakohaseid kliima-, loodus- ja
põllumajanduskeskkonna elurikkuse,
veekaitse-, rahvatervise-, tööhõive-,
taastuvenergia-, loomade heaolu ja
keskkonnaalaseid liidu õigusakte.
Or. en

Selgitus
Eesmärke tuleb kohelda võrdselt, st ei tohi lubada seda, et liikmesriigid võivad ignoreerida
või alandada ühte või mitut ELi tasandil määratletud eesmärki. Kui poliitilised valikud
hõlmavad mõnikord kompromissivõimalusi eri eesmärkide vahel, peab üleüldine strateegia
tegelema kõigi eesmärkide üheaegselt saavutamisega.
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Muudatusettepanek 540
Daniel Buda
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu
kestliku arengu mõõtmete vahel ning
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-,
energia- ja keskkonnaalaseid liidu
õigusakte.

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
nende saavutamist peavad liikmesriigid
taotlema oma ÜPP strateegiakavas. Hoides
tasakaalu kestliku arengu mõõtmete vahel
ning kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad
need erieesmärgid vormida ÜPP
üldeesmärgid konkreetsemateks
prioriteetideks ning võtta arvesse eelkõige
asjakohaseid kliima-, energia- ja
keskkonnaalaseid liidu õigusakte.
Komisjon peaks tagama, et liikmesriigid ei
kehtestaks lisaks käesolevas määruses
sätestatule ühtegi tingimust, mis mõjutaks
põllumajandustootjate bioloogilist
mitmekesisust.
Or. ro

Muudatusettepanek 541
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
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eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
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nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu
kestliku arengu mõõtmete vahel ning
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-,
energia- ja keskkonnaalaseid liidu
õigusakte.

nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, kaitstes samas ÜPP ühtsust,
ning ühtlasi tagamaks, et liit suudab
asjakohaselt lahendada kõige hiljutisemad
probleemid, on asjakohane näha ette
üldeesmärgid, milles kajastatakse teatises
„Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“
kehtestatud suuniseid. Liidu tasandil tuleb
täpsustada erieesmärgid ning neid peavad
liikmesriigid kohaldama oma ÜPP
strateegiakavas. Hoides tasakaalu
keskkonda säästva tasakaalustatud
territoriaalse arengu mõõtmete vahel ning
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-,
energia- ja keskkonnaalaseid liidu
õigusakte.
Or. en

Selgitus
ÜPP peaks kogu ELis jääma „ühtseks“, toetades samas kõiki valdkondi.

Muudatusettepanek 542
Beata Gosiewska
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid, et liit saaks
kujundada pikaajalise ja jätkusuutliku
visiooni põllumajanduse arengust. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
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kestliku arengu mõõtmete vahel ning
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-,
energia- ja keskkonnaalaseid liidu
õigusakte.

neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu
kestliku arengu mõõtmete vahel ning
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-,
energia- ja keskkonnaalaseid liidu
õigusakte.
Or. pl

Muudatusettepanek 543
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu
kestliku arengu mõõtmete vahel ning
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-,
energia- ja keskkonnaalaseid liidu
õigusakte.

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid, et liit saaks
kujundada pikaajalise ja jätkusuutliku
visiooni põllumajanduse arengust. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu
kestliku arengu mõõtmete vahel ning
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-,
energia- ja keskkonnaalaseid liidu
õigusakte.
Or. pl

Muudatusettepanek 544
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Matt Carthy
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu
kestliku arengu mõõtmete vahel ning
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-,
energia- ja keskkonnaalaseid liidu
õigusakte.

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Selleks et hoida
tasakaalu kestliku arengu mõõtmete vahel
ning kooskõlas mõjuhinnanguga peaksid
liikmesriigid võtma kõigi eesmärkide
saavutamiseks meetmed. Need
erieesmärgid aitavad vormida ÜPP
üldeesmärgid konkreetsemateks
prioriteetideks ning võtta arvesse eelkõige
asjakohaseid kliima-, energia- ja
keskkonnaalaseid liidu õigusakte.
Or. en

Muudatusettepanek 545
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
AM\1167703ET.docx

(11) Selleks et taotleda ühise
põllumajanduspoliitika eesmärkide
saavutamist, nagu on sätestatud ELi
toimimise lepingu artiklis 39, ning ühtlasi
tagamaks, et liit suudab asjakohaselt
lahendada kõige hiljutisemad probleemid,
on asjakohane näha ette üldeesmärgid,
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teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu
kestliku arengu mõõtmete vahel ning
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning
võtta arvesse eelkõige asjakohaseid
kliima-, energia- ja keskkonnaalaseid
liidu õigusakte.

milles kajastatakse teatises „Toidutootmise
ja põllumajanduse tulevik“ kehtestatud
suuniseid. Liidu tasandil tuleb täpsustada
erieesmärgid ning nende saavutamist
peavad liikmesriigid taotlema oma ÜPP
strateegiakavas. Hoides tasakaalu kestliku
arengu mõõtmete vahel ning kooskõlas
mõjuhinnanguga aitavad need erieesmärgid
vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks nii
majandus-, keskkonna- kui
sotsiaalvaldkonnas, eriti vähem asustatud
piirkondades, ning võtta arvesse
asjakohaseid liidu õigusakte.
Or. es

Muudatusettepanek 546
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Hoides tasakaalu
kestliku arengu mõõtmete vahel ning
kooskõlas mõjuhinnanguga aitavad need
erieesmärgid vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima-,
energia- ja keskkonnaalaseid liidu
õigusakte.

(11) Ühise põllumajanduspoliitika
eesmärkidele konkreetse sisu andmiseks,
nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu
artiklis 39, ning ühtlasi tagamaks, et liit
suudab asjakohaselt lahendada kõige
hiljutisemad probleemid, on asjakohane
näha ette üldeesmärgid, milles kajastatakse
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ kehtestatud suuniseid. Liidu
tasandil tuleb täpsustada erieesmärgid ning
neid peavad liikmesriigid kohaldama oma
ÜPP strateegiakavas. Võttes kestliku
arengu osas meetmed ning kooskõlas
mõjuhinnanguga aitavad need erieesmärgid
vormida ÜPP üldeesmärgid
konkreetsemateks prioriteetideks ning võtta
arvesse eelkõige asjakohaseid kliima- ja
keskkonnaalaseid liidu õigusakte.

Or. en
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Muudatusettepanek 547
Beata Gosiewska
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(11 a) Ühine põllumajanduspoliitika
peaks võtma arvesse ohte põllumajanduse
kestlikule arengule ning järgmist asjaolu:
–
põllumajandusettevõtteid on
vähem, kuid need on suuremad:
2013. aastal oli 10,8 miljonit
põllumajandusettevõtet (võrreldes
2007. aastaga oli toimunud 22 %-line
langus), samas kui ettevõtte keskmine
suurus kasvas 12,6 hektarilt 16,1
hektarini;
–
põllumajandusega tegeleva tööjõu
25 %-line langus (12,8 miljonilt
täistööajale taandatud töötajate arvult
2005. aastal 9,5 miljonini 2017. aastal);
–
alates 2010. aastast on EL
toiduainete netoeksportija, kelle
2017. aasta kaubavahetusbilanss oli
20,5 miljardit eurot, mis pärines peamiselt
töödeldud toiduainete ja jookide müügist;
EL on töötlemata põllumajandustoodangu
netoimportija;
–
keskmiselt tagab
põllumajandusettevõte tööd vähem kui
ühele täistööajaga töötajavale isikule;
–
kuigi eri sektorite tulemuslikkus
on väga erinev, on põllumajandusest
saadav tulu täistööajaga töötava isiku
kohta märkimisväärselt kasvanud;
–
põllumajanduses hõivatud
rahvastikuosa vananemine ning noorte
põllumajandustootjate üha vähenev arv:
iga 100 põllumajandusettevõtte juhi
kohta, kes on üle 55 aasta vanused,
vähenes alla 35-aastaste
põllumajandusettevõtete juhtide arv 14-lt
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(2010) 11-ni (2013);
Or. en

Muudatusettepanek 548
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(11 a) Ühine põllumajanduspoliitika
peaks võtma arvesse ohte põllumajanduse
kestlikule arengule ning järgmist asjaolu:
–
põllumajandusettevõtteid on
vähem, kuid need on suuremad:
2013. aastal oli 10,8 miljonit
põllumajandusettevõtet (võrreldes
2007. aastaga oli toimunud 22 %-line
langus), samas kui ettevõtte keskmine
suurus kasvas 12,6 hektarilt 16,1
hektarini;
–
põllumajandusega tegeleva tööjõu
25 %-line langus (12,8 miljonilt
täistööajale taandatud töötajate arvult
2005. aastal 9,5 miljonini 2017. aastal);
–
alates 2010. aastast on EL
toiduainete netoeksportija, kelle
2017. aasta kaubavahetusbilanss oli
20,5 miljardit eurot, mis pärines peamiselt
töödeldud toiduainete ja jookide müügist;
EL on töötlemata põllumajandustoodangu
netoimportija;
–
keskmiselt tagab
põllumajandusettevõte tööd vähem kui
ühele täistööajaga töötajavale isikule;
–
kuigi eri sektorite tulemuslikkus
on väga erinev, on põllumajandusest
saadav tulu täistööajaga töötava isiku
kohta märkimisväärselt kasvanud;
–
põllumajanduses hõivatud
rahvastikuosa vananemine ning noorte
põllumajandustootjate üha vähenev arv:
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iga 100 põllumajandusettevõtte juhi
kohta, kes on üle 55 aasta vanused,
vähenes alla 35-aastaste
põllumajandusettevõtete juhtide arv 14-lt
(2010) 11-ni (2013);
Or. en

Muudatusettepanek 549
Maria Heubuch, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(11 a) Kuna EL on maailma suurim
põllumajanduslike toiduainete eksportija
ja importija, on ÜPP-l märkimisväärne
mõju rahvusvahelistele
põllumajandusturgudele, mõjutades seega
potentsiaalselt kolmandate riikide
põllumajandusliku tootmise mahtu ja
toiduainete tarbimismustreid,
väikepõllumajandustootjate elatist ning
maapiirkondade kogukondade ja
ökosüsteemide vastupanuvõimet. ÜPP
võtab arvesse ELi eesmärke
arengukoostöö valdkonnas, nagu on
sätestatud Euroopa Liidu toimimise
lepingu artiklis 208, kehtestades
poliitikavaldkondade arengusidususe ja
arenguõiguse põhimõtte, nagu on
sätestatud arenguõiguse deklaratsioonis.1a
Käesoleva määruse kohaselt võetud
meetmed ei tohi seada ohtu arenguriikide,
eelkõige vähim arenenud riikide
toidutootmise ja -töötlemise suutlikkust ja
pikaaegset toiduga kindlustatust ning
peaksid järgima põhimõtet „ära põhjusta
kahju“ ja austama rahvusvahelisi
kohustusi arengu, inimõiguste, kliima ja
keskkonna valdkonnas.
_________________
1a
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detsembri 1986. aasta resolutsiooniga
41/128.
Or. en
Selgitus
Komisjon tunnistas ÜPP välismõõdet oma teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“ COM(2017) 713. Tulevane ÜPP peaks võtma arvesse arengueesmärke, kohaldades
poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtet (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel
208). Samuti peaks ÜPP olema kooskõlas ELi kohustustega ülemaailmse kestliku arengu
tegevuskava raames, sealhulgas kestliku arengu eesmärkidega, ning Pariisi
kliimakokkuleppega.

Muudatusettepanek 550
Clara Eugenia Aguilera García
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(11 a) ÜPP peab selgelt arvestama
Euroopa Liidu võrdõiguslikkuse
poliitikaga, pöörates erilist tähelepanu
vajadusele edendada naiste osalust
maapiirkondade sotsiaalmajandusliku
struktuuri arendamisel. Käesolev määrus
peaks aitama kaasa naiste töö nähtavuse
suurendamisele, nii et seda tuleks arvesse
võtta konkreetsete eesmärkide raames,
mida liikmesriigid oma strateegiakavades
käsitlevad.
Or. es

Muudatusettepanek 551
Matt Carthy
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
Komisjoni ettepanek
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(11 a) Sooline võrdõiguslikkus on ELi ja
liikmesriikide põhieesmärk ning tuleks
inkorporeerida ÜPP-sse ja liikmesriikide
strateegiakavadesse viisil, mis edendaks
maaelu arengut ning seal elavate naiste
sotsiaalmajanduslikke tingimusi;
Or. en

Muudatusettepanek 552
Maria Lidia Senra Rodríguez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

(12) Vastupidavam ja jätkusuutlikum
ÜPP peab kasutama teadusuuringuid ja
innovatsiooni, et edendada liidu
põllumajanduse, metsakarjamaa
süsteemide ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele. Tehnoloogiaarendus, mis
põhineb põllumajanduslike
majapidamiste digitaliseerimisel ja
robotiseerimisel, mis hõlmavad suuri
investeeringuid, ning põllumajanduslike
majapidamiste üle kontrolli kaotamine
võib kaasa põllumajanduslike
majapidamiste kadumise ja
maapiirkondade kogukondade
kõrbestumise.
Or. es

Muudatusettepanek 553
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard,
Pavel Telička
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
AM\1167703ET.docx
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele ning edendada
põllumajandustootjate vahel
olemasolevate põllumajandustootjate
teadmiste ja kogemuste vahetamist (sh
konkurentsivõime suurendamise ning
keskkonna- ja kliimaeesmärkide
saavutamise tulemuslikkuse parandamise
parimad tavad).
Or. en

Muudatusettepanek 554
Clara Eugenia Aguilera García
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele, võttes eriti arvesse
põllumajandustootjaid, edendades nende
juurdepääsu koolitusele,
põllumajandustootjate vahel teadmiste
jagamist ja osalusuuringuid.
Or. es
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Muudatusettepanek 555
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec
Maurin, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

(12) Vastupidavam ja jätkusuutlikum
ÜPP peab kasutama teadusuuringuid ja
innovatsiooni, et edendada liidu
põllumajanduse, metsanduse ja
toidusüsteemide mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse, digitaliseerimisse ja
põllumajandus-ökoloogilistesse tavadesse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele ning põllumajandustootjate
vahel teadmiste vahetamise võimalusi, mis
on kasulik nii maapiirkondade
kogukondadele kui ka
põllumajandussektorile.
Or. en

Muudatusettepanek 556
Nicola Caputo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele. Lisaks tuleb ÜPP-s käsitleda
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist,

AM\1167703ET.docx

83/194

PE629.664v01-00

ET

võttes arvesse põllumajanduses ning
maapiirkondades toimuvate naiste
tegevuste kõiki aspekte.
Or. en
Selgitus
Naisi tuleks töö eest, mida nad teevad põllumajanduse valdkonnas, ning nende antud panuse
eest piisavalt toetada ning seda viisil, mis soodustaks soolist võrdõiguslikkust.

Muudatusettepanek 557
Annie Schreijer-Pierik
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele. Lisaks tuleb ÜPP-s käsitleda
soolist võrdõiguslikkust, võttes arvesse
põllumajanduses ning maapiirkondades
toimuvate naiste tegevuste kõiki aspekte.
Or. en

Muudatusettepanek 558
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
PE629.664v01-00

ET

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
84/194

AM\1167703ET.docx

teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada sobivalt
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse,
võttes arvesse suhteliselt väikest
tehnoloogilist sisendit põllumajanduses,
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.
Or. ro

Muudatusettepanek 559
James Nicholson, Jørn Dohrmann
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada piisavalt
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse,
arvestades, et põllumajanduses võetakse
kasutusele suhteliselt vähe uut
tehnoloogiat, ning parandada juurdepääsu
erapooletutele, usaldusväärsetele,
asjakohastele ja uutele teadmistele.
Or. en

Muudatusettepanek 560
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek
(12)

Muudatusettepanek

Arukam kaasaegne ja
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jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele, et investeerida tehnoloogiasse
ja maaelu digitaliseerimisse.
Or. ro

Muudatusettepanek 561
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et aidata
parandada tootmismeetodeid, suurendada
täistootlust, edendada liidu
põllumajanduse, metsanduse ja
toidusüsteemide mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ning parandada
juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.
Or. it

Selgitus
ÜPP 2021.–2027. aasta eesmärgid on suunatud jätkusuutlikkusele, tegevustele, mida peetakse
keskkonnasõbralikeks, ja kliimamuutuste piiramisele.
Need tuleb uuesti tasakaalustada, viies need kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 39 eesmärkidega, ning samuti tuleb proovida parandada täistootlust.
Lisaks ei ole digitaliseerimine ainuke põhjus, miks tehnoloogiaarendusse investeerida; seda
teemat tuleb käsitleda laiemalt.
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Muudatusettepanek 562
Mairead McGuinness
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse (sh agrometsandus) ja
toidusüsteemide mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.
Or. en

Muudatusettepanek 563
Franc Bogovič, Tibor Szanyi
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu
erapooletutele, usaldusväärsetele,
asjakohastele ja uutele teadmistele.

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse, toidusüsteemide ja arukate
külade mitmekülgsust, panustades
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandades juurdepääsu
erapooletutele, usaldusväärsetele,
asjakohastele ja uutele teadmistele.
Or. en

Muudatusettepanek 564
Matt Carthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
agrometsanduse, metsanduse ja
toidusüsteemide mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.
Or. en

Muudatusettepanek 565
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
agrometsanduse, metsanduse ja
toidusüsteemide mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.
Or. en

Selgitus
Agrometsanduse süsteemidel on põllumajandus- ja toidusüsteemidele palju eeliseid.
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Muudatusettepanek 566
Hilde Vautmans
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse, aianduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.
Or. en

Muudatusettepanek 567
Momchil Nekov
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning parandada juurdepääsu erapooletutele,
usaldusväärsetele, asjakohastele ja uutele
teadmistele.

(12) Arukam kaasaegne ja
jätkusuutlikum ÜPP peab kasutama
teadusuuringuid ja innovatsiooni, et
edendada liidu põllumajanduse,
metsanduse ja toidusüsteemide
mitmekülgsust, panustada
tehnoloogiaarendusse ja digitaliseerimisse
ning tagada või parandada juurdepääsu
erapooletutele, usaldusväärsetele,
asjakohastele ja uutele teadmistele.
Or. en

Muudatusettepanek 568
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Kuna ÜPP rakendamismudeli
kohaselt peaks liit kehtestama liidu
eesmärgid ja määratlema sekkumisliigid
ning liikmesriikide suhtes kohaldatavad
liidu alusnõuded, millest viimaste kohaselt
kohandatakse liidu raamistik toetusesaajate
suhtes kohaldatavaks toetuskorraks. Selles
kontekstis peaksid liikmesriigid tegutsema
kooskõlas põhiõiguste harta ja liidu
õiguse üldpõhimõtetega ning tagama, et
toetusesaajatele liidu toetuse andmise
õigusraamistik põhineb liikmesriikide ÜPP
strateegiakaval ning on kooskõlas
käesoleva määruses ja
[horisontaalmääruses] sätestatud
põhimõtete ja nõuetega.

(13) Kuna ÜPP rakendamismudeli
kohaselt peaks liit kehtestama liidu
eesmärgid ja määratlema sekkumisliigid
ning liikmesriikide suhtes kohaldatavad
liidu alusnõuded, millest viimaste kohaselt
kohandatakse liidu raamistik toetusesaajate
suhtes kohaldatavaks toetuskorraks. Selles
kontekstis peaksid liikmesriigid tagama, et
toetusesaajatele liidu toetuse andmise
õigusraamistik põhineb liikmesriikide ÜPP
strateegiakaval ning on kooskõlas
käesoleva määruses ja
[horisontaalmääruses] sätestatud
põhimõtete ja nõuetega.

Or. fr

Muudatusettepanek 569
Bronis Ropė
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(13 a) ÜPP strateegiakavade
rakendamisel tuleb järgida Euroopa Liidu
lepingu artiklis 3 ja ELi toimimise lepingu
artiklis 10 sätestatud horisontaalseid
põhimõtteid, sh Euroopa Liidu lepingu
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja
proportsionaalsuse põhimõtet.
Liikmesriigid ja komisjon peaksid täitma
ka ÜRO puuetega inimeste õiguste
konventsiooni kohaseid kohustusi ja
tagama juurdepääsu kooskõlas selle
artikliga 9 ja vastavalt liidu õigusele,
millega ühtlustatakse toodete ja teenuste
kättesaadavuse nõuded. Liikmesriigid ja
komisjon peaksid püüdma kõrvaldada

PE629.664v01-00

ET

90/194

AM\1167703ET.docx

ebavõrdsust ja edendada meeste ja naiste
võrdõiguslikkust ning soolise
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist, samuti
võidelda soo, rassilise või etnilise päritolu,
usutunnistuse või veendumuste, puuete,
vanuse või seksuaalse sättumuse põhjal
toimuva diskrimineerimisega. Fondid ei
peaks toetama meetmeid, mis aitavad
kaasa mis tahes kujul segregatsioonile,
tõrjumisele või diskrimineerimisele.
Fondide eesmärke tuleks ellu viia kestliku
arengu seisukohast ja kooskõlas Aarhusi
konventsioonis ja liidu edendatud
eesmärgiga säilitada ja kaitsta keskkonda
ning parandada selle kvaliteeti ja võidelda
kliimamuutuste vastu, nagu on sätestatud
ELi toimimise lepingu artiklis 11 ja
artikli 191 lõikes 1, võttes arvesse
põhimõtet „saastaja maksab“.
Or. lt

Muudatusettepanek 570
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(13 a) ÜPP strateegiakavade elluviimisel
tuleb järgida Euroopa Liidu lepingu
artiklis 3 ja ELi toimimise lepingu
artiklis 10 sätestatud horisontaalseid
põhimõtteid, sh Euroopa Liidu lepingu
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse ja
proportsionaalsuse
põhimõtet. Liikmesriikide ja komisjoni
eesmärk peaks olema kaotada ebavõrdsus,
edendada meeste ja naiste
võrdõiguslikkust ja soolise perspektiivi
arvestamist ning võidelda
diskrimineerimisega soo, rassi või etnilise
päritolu, usutunnistuse või veendumuste,
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse
alusel. Fondid ei peaks toetama meetmeid,
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mis aitavad kaasa mis tahes kujul
segregatsioonile, tõrjumisele või
diskrimineerimisele. Fondide eesmärke
tuleks ellu viia kestliku arengu raames ja
kooskõlas Aarhusi konventsiooniga ning
seejuures peaks liit edendama keskkonna
säilitamise, kaitsmise ja selle kvaliteedi
parandamise ning kliimamuutuste vastu
võitlemise eesmärke, nagu on sätestatud
ELi toimimise lepingu artiklis 11 ja artikli
191 lõikes 1, võttes arvesse põhimõtet
„saastaja maksab“.
Or. en

Muudatusettepanek 571
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(13 b) ÜPP strateegiakavade eesmärke
tuleks ellu viia Euroopa sotsiaalõiguste
sambas seatud eesmärkide raames.
Kõigile parema ja kestlikuma tuleviku
loomiseks tuleb toetuse andmisel
orienteeruda üldisele ja õiguslikult
siduvale ÜRO 2030. aasta tegevuskavale
ning anda oma panus kestliku arengu
eesmärkide ja nende 2030. aasta
sihteesmärkide saavutamisse.
Liikmesriigid peaksid, kohalikke
probleeme arvesse võttes, tagama
kooskõla, sidususe ja koostoime Euroopa
sotsiaalõiguste samba ja kestliku arengu
eesmärkidega.
Or. en

Muudatusettepanek 572
Nuno Melo
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

(14) Ajakohase, konkurentsivõimelise
ja vastupidava põllumajandussektori
edendamiseks on otsetoetustel jätkuvalt
oluline osa põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Kuna
ennustatakse, et kõnealune sissetulek
tulevikus väheneb, on otsetoetuste roll
veelgi olulisem ning seega on vaja tagada
tulevases ÜPP-s tugev sellekohane toetus.
Samuti on vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.
Or. en

Muudatusettepanek 573
Annie Schreijer-Pierik
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

AM\1167703ET.docx

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada. Tähelepanu tuleks
pöörata sellistele sotsiaalsetele
probleemidele ja teemadele nagu näiteks
kliimamuutused, nii selle leevendamine
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kui ka sellega kohanemine viisil, mis on
põllumajandustootjatele kasulik.
Or. en

Muudatusettepanek 574
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel, kus suurt
rõhku pannakse sihipärastele toetustele
keskkonna-, kliima ja loomade heaolu
valdkonnas ning konkurentsivõime
suurendamisele. Samuti on vaja teha
investeeringuid põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.
Or. en

Muudatusettepanek 575
Peter Jahr
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
PE629.664v01-00
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(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele,
põllumajandustootjatena käsitatavate
ühistute täieõiguslikele liikmetele ja ning
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põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

põllumajandustöötajatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.
Or. de

Muudatusettepanek 576
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel, mis on usaldusväärsed,
võrdse ja õiglased, jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse,
põllumajandustootjate positsiooni
tugevdamisse toiduainete tarneahelas,
kaasajastamisse, innovatsiooni,
mitmekesistamisse ning uute tehnoloogiate
kasutuselevõttu, et aidata
põllumajandustootjatele turul väärilise tasu
tagada.
Or. en
Selgitus

ÜPP toetused peavad olema võrdsed ja õiglased, et tagada jätkuv üldsuse toetus.
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Muudatusettepanek 577
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
parandada täistootlust ja suurendada
toodetud kaupade ja osutatud teenuste
turuväärtust.
Or. it
Selgitus

ÜPP 2021–2027 eesmärgid on suuresti suunatud kestlikkusele, meetmetele, mida peetakse
keskkonnasõbralikeks ja kliimamuutust vähendavateks.
Meetmed tuleb taas tasakaalustada, viies need kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikliga 39, ning samuti tuleb parandada täistootlust ja suurendada toodetud kaupade ja
osutatud teenuste turuväärtust.
Lisaks ei ole digiüleminek ainus põhjus tehnoloogiaarendusse investeerimiseks; see küsimus
peab jääma laiapõhjalisemaks.

Muudatusettepanek 578
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
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(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
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põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti,
pidades silmas praegusi investeeringute
puudujääke, on vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.
Or. ro

Muudatusettepanek 579
James Nicholson, Jørn Dohrmann
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti,
arvestades praegust investeeringute
puudujääki, on vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.
Or. en

Muudatusettepanek 580
Norbert Erdős
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
Komisjoni ettepanek
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(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

(14) ,Ajakohase, digiteeritud,
konkurentsivõimelise ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.
Or. en

Muudatusettepanek 581
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

(14) Kestliku ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid kaasajastamisse,
innovatsiooni ja mitmekesistamisse, et
suurendada põllumajandustootjate
vastupanuvõimet.

Or. en

Muudatusettepanek 582
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, ümbermuutmisse,
mitmekesistamisse ning uute tehnoloogiate
kasutuselevõttu, et aidata
põllumajandustootjatele turul väärilise tasu
tagada.
Or. ro

Muudatusettepanek 583
Martin Häusling, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt lõviosa eelarvetest
ja sellest tulenevalt potentsiaal panustada
põllumajandustootja sissetulekusse.
Vajalikud on põllumajandustootjate
parem positsioon toiduainete tarneahelas
ja lühikeste tarneahelate suurendamine,
et aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

Or. en
Selgitus
Otsetoetused moodustavad ÜPP suurima osa, aga nende ebaõiglase jaotamisega ei saavutata
õiglase sissetulekutoetuse eesmärki. Samuti on investeeringud põllumajandusettevõtete
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ümberkorraldamisse, kaasajastamisse, mitmekesistamisse ja uutesse tehnoloogiatesse
peamised vahendid, mis aitavad kaasa põllumajanduse intensiivistamisele ja ka sotsiaalsele
tõrjutusele, aidates üksnes väiksel osal põllumajandustootjatel konkurentsivõimeline olla. Et
põllumajandustootjatele tõesti vääriline tasu tagada, peab nende koht toiduainete tarneahelas
paranema.

Muudatusettepanek 584
Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
Komisjoni ettepanek
(14) Aruka ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, kaasajastamisse,
innovatsiooni, mitmekesistamisse ning
uute tehnoloogiate kasutuselevõttu, et
aidata põllumajandustootjatele turul
väärilise tasu tagada.

Muudatusettepanek
(14) Kestliku ja vastupidava
põllumajandussektori edendamiseks on
otsetoetustel jätkuvalt oluline osa
põllumajandustootjatele õiglase
sissetulekutoetuse tagamisel. Samuti on
vaja teha investeeringuid
põllumajandusettevõtete
ümberkorraldamisse, innovatsiooni,
mitmekesistamisse ning uute tehnoloogiate
kasutuselevõttu, et tagada
põllumajandustootjatele mõistlik
elatustase.
Or. es

Muudatusettepanek 585
Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
Komisjoni ettepanek
(15) ÜPP suurema turule orienteerituse
tingimustes, nagu on esitatud teatises
„Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad tururiskid,
kliimamuutused ning nendega kaasnevate
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja
raskusaste, samuti sanitaar- ja
fütosanitaarkriisid kaasa tuua
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada
PE629.664v01-00
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Muudatusettepanek
(15) ÜPP suurema turule orienteerituse
tingimustes, nagu on esitatud teatises
„Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad tururiskid,
kliimamuutused ning nendega kaasnevate
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja
raskusaste, samuti sanitaar- ja
fütosanitaarkriisid kaasa tuua
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada
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suuremat survet sissetulekutele. Seega,
kuigi põllumajandustootjad vastutavad
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes
kasutatavate strateegiate kujundamise
eest, tuleks välja töötada usaldusväärne
raamistik, et tagada asjakohane
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad
liikmesriigid ja põllumajandustootjad
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu
tasandi riskijuhtimise platvormile, et
põllumajandustootjatel oleksid
asjakohased rahalised vahendid
investeeringute tegemiseks ning
juurdepääs käibekapitalile, koolitusele,
teadmiste jagamisele ja nõustamisele.

suuremat survet sissetulekutele. Seega
tuleks välja töötada usaldusväärne
raamistik, et reguleerida turgusid ja
tagada asjakohane kliimaga seotud ohtude
ja terviseseriski juhtimine

Or. es

Muudatusettepanek 586
Maria Gabriela Zoană
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse
tingimustes, nagu on esitatud teatises
„Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad tururiskid,
kliimamuutused ning nendega kaasnevate
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja
raskusaste, samuti sanitaar- ja
fütosanitaarkriisid kaasa tuua
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada
suuremat survet sissetulekutele. Seega,
kuigi põllumajandustootjad vastutavad
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes
kasutatavate strateegiate kujundamise eest,
tuleks välja töötada usaldusväärne
raamistik, et tagada asjakohane
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad
liikmesriigid ja põllumajandustootjad
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu
tasandi riskijuhtimise platvormile, et
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased
rahalised vahendid investeeringute

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse
tingimustes, nagu on esitatud teatises
„Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad tururiskid,
kliimamuutused ning nendega kaasnevate
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja
raskusaste, samuti sanitaar- ja
fütosanitaarkriisid kaasa tuua
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada
suuremat survet sissetulekutele. Seega,
kuigi põllumajandustootjad vastutavad
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes
kasutatavate strateegiate kujundamise eest,
tuleks välja töötada usaldusväärne
raamistik, et tagada asjakohane
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad
liikmesriigid ja põllumajandustootjad
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu
tasandi riskijuhtimise platvormile, et
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased
rahalised vahendid investeeringute
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tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile,
koolitusele, teadmiste jagamisele ja
nõustamisele.

tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile,
koolitusele, teadmiste jagamisele ja
nõustamisele. Võttes arvesse olemasolevat
soolist ebavõrdsust, sealhulgas soolist
digilõhet, tuleks lisada sooline perspektiiv
ning liikmesriigid võivad töötada
strateegiakava raames allprogramme, mis
julgustavad naisi kasutama
rahastamisvahendeid ja uuendama oma
teadmisi ja oskusi.
Or. en

Muudatusettepanek 587
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil
Nekov, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse
tingimustes, nagu on esitatud teatises
„Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad tururiskid,
kliimamuutused ning nendega kaasnevate
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja
raskusaste, samuti sanitaar- ja
fütosanitaarkriisid kaasa tuua
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada
suuremat survet sissetulekutele. Seega,
kuigi põllumajandustootjad vastutavad
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes
kasutatavate strateegiate kujundamise eest,
tuleks välja töötada usaldusväärne
raamistik, et tagada asjakohane
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad
liikmesriigid ja põllumajandustootjad
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu
tasandi riskijuhtimise platvormile, et
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased
rahalised vahendid investeeringute
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile,
koolitusele, teadmiste jagamisele ja
nõustamisele.

(15) ÜPP suurema Euroopa turule
orienteerituse tingimustes, nagu on esitatud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad tururiskid,
kliimamuutused ning nendega kaasnevate
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja
raskusaste, samuti sanitaar ja
fütosanitaarkriisid kaasa tuua
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada
suuremat survet sissetulekutele. Seega,
kuigi põllumajandustootjad vastutavad
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes
kasutatavate strateegiate kujundamise eest,
tuleks välja töötada usaldusväärne
raamistik, et reguleerida turge ja tagada
asjakohane terviseriski ja kliimaga seotud
ohtude juhtimine, millega välditakse
tagasilööke ja probleeme, millega teiste
maailmas kasutusele võetud mudelite
puhul kokku puututakse. Sel eesmärgil
võivad liikmesriigid ja
põllumajandustootjad suutlikkuse
suurendamiseks toetuda liidu tasandi
riskijuhtimise platvormile, et
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased
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rahalised vahendid investeeringute
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile,
koolitusele, teadmiste jagamisele ja
nõustamisele.
Or. en

Muudatusettepanek 588
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Estefanía Torres Martínez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse
tingimustes, nagu on esitatud teatises
„Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad tururiskid,
kliimamuutused ning nendega kaasnevate
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja
raskusaste, samuti sanitaar- ja
fütosanitaarkriisid kaasa tuua
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada
suuremat survet sissetulekutele. Seega,
kuigi põllumajandustootjad vastutavad
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes
kasutatavate strateegiate kujundamise eest,
tuleks välja töötada usaldusväärne
raamistik, et tagada asjakohane
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad
liikmesriigid ja põllumajandustootjad
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu
tasandi riskijuhtimise platvormile, et
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased
rahalised vahendid investeeringute
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile,
koolitusele, teadmiste jagamisele ja
nõustamisele.

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse
tingimustes, nagu on esitatud teatises
„Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad tururiskid,
rahvusvahelised kaubanduslepingud,
kliimamuutused ning nendega kaasnevate
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja
raskusaste, samuti sanitaar- ja
fütosanitaarkriisid kaasa tuua
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada
suuremat survet sissetulekutele. Seega,
kuigi põllumajandustootjad vastutavad
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes
kasutatavate strateegiate kujundamise eest,
tuleks välja töötada usaldusväärne
raamistik, et tagada asjakohane riskide
maandamine ja riskijuhtimine. Sel
eesmärgil võivad liikmesriigid ja
põllumajandustootjad suutlikkuse
suurendamiseks toetuda liidu tasandi
riskijuhtimise platvormile, et
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased
rahalised vahendid investeeringute
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile,
koolitusele, teadmiste jagamisele ja
nõustamisele.
Or. en
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Selgitus
Rahvusvaheline kaubandusleping võib primaarsektori tootjad ELis ebasoodsasse olukorda
panna.

Muudatusettepanek 589
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse
tingimustes, nagu on esitatud teatises
„Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad tururiskid,
kliimamuutused ning nendega kaasnevate
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja
raskusaste, samuti sanitaar- ja
fütosanitaarkriisid kaasa tuua
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada
suuremat survet sissetulekutele. Seega,
kuigi põllumajandustootjad vastutavad
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes
kasutatavate strateegiate kujundamise eest,
tuleks välja töötada usaldusväärne
raamistik, et tagada asjakohane
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad
liikmesriigid ja põllumajandustootjad
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu
tasandi riskijuhtimise platvormile, et
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased
rahalised vahendid investeeringute
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile,
koolitusele, teadmiste jagamisele ja
nõustamisele.

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse
tingimustes, nagu on esitatud teatises
„Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad maailmaturule avatus,
kliimamuutuste mõju ning nendega
kaasnevate äärmuslike ilmastikunähtuste
sagedus ja raskusaste, samuti sanitaar- ja
fütosanitaarkriisid kaasa tuua
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada
suuremat survet sissetulekutele. Seega,
kuigi põllumajandustootjad vastutavad
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes
kasutatavate strateegiate kujundamise eest,
tuleks välja töötada usaldusväärne
raamistik, et tagada asjakohane riskide
maandamine ja riskijuhtimine. Sel
eesmärgil võivad liikmesriigid ja
põllumajandustootjad suutlikkuse
suurendamiseks toetuda liidu tasandi
riskijuhtimise platvormile, et
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased
rahalised vahendid investeeringute
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile,
koolitusele, teadmiste jagamisele ja
nõustamisele.
Or. en

Selgitus
Kooskõlas eelarvetõhususe põhimõttega peab toetus olema seotud eelkõige riskide
maandamise tagamisega, sest kliimaga seotud mõju muutub vaid üha sagedasemaks.
Volatiilsus on samuti seotud maailmaturule avatusega, nt toiduainetega spekuleerimine,
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kasutades tooteid, protektsionismi või potentsiaalselt motiveeritud tõkked jne.

Muudatusettepanek 590
Matt Carthy
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) ÜPP suurema turule orienteerituse
tingimustes, nagu on esitatud teatises
„Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad tururiskid,
kliimamuutused ning nendega kaasnevate
äärmuslike ilmastikunähtuste sagedus ja
raskusaste, samuti sanitaar- ja
fütosanitaarkriisid kaasa tuua
hinnavolatiilsuse riski ja avaldada
suuremat survet sissetulekutele. Seega,
kuigi põllumajandustootjad vastutavad
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes
kasutatavate strateegiate kujundamise eest,
tuleks välja töötada usaldusväärne
raamistik, et tagada asjakohane
riskijuhtimine. Sel eesmärgil võivad
liikmesriigid ja põllumajandustootjad
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu
tasandi riskijuhtimise platvormile, et
põllumajandustootjatel oleksid asjakohased
rahalised vahendid investeeringute
tegemiseks ning juurdepääs käibekapitalile,
koolitusele, teadmiste jagamisele ja
nõustamisele.

(15) Tururiskid, kliimamuutused ning
nendega kaasnevate äärmuslike
ilmastikunähtuste sagedus ja raskusaste,
üleilmastunud põllumajandustoodete
turud, vabakaubanduslepingud ning
sanitaar- ja fütosanitaarkriisid on kõik
toonud kaasa hinnavolatiilsuse juhtumeid
ja suurema surve avaldamise
sissetulekutele. Seega, kuigi
põllumajandustootjad vastutavad
lõppkokkuvõttes põllumajandusettevõtetes
kasutatavate strateegiate kujundamise eest,
tuleks välja töötada usaldusväärne
raamistik, et tagada asjakohane
riskijuhtimine ja põllumajandustootjate
sissetuleku kaitse. Sel eesmärgil võivad
liikmesriigid ja põllumajandustootjad
suutlikkuse suurendamiseks toetuda liidu
tasandi riskijuhtimise platvormile, et
põllumajandustootjatel oleksid headel
aastatel asjakohased vahendid
sissetulekusäästudeks halbadel aastatel
toimetulekuks, asjakohased vahendid
investeeringute tegemiseks ning juurdepääs
käibekapitalile, koolitusele, teadmiste
jagamisele ja nõustamisele.
Or. en

Muudatusettepanek 591
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16– sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete
edendamine ning liidu keskkonna- ja
kliimaeesmärkidesse panustamine on
tulevikus ELi põllumajanduse ja
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid
eesmärke arvestades ambitsioonikam.
Rakendamismudeli kohaselt peaksid
keskkonnaolude halvenemise ja
kliimamuutustega kaasnevate probleemide
lahendamiseks võetavad meetmed olema
tulemuspõhised ning ELi toimimise
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse
saavutamise kohustusena.

(16) Keskkonnahoiu tugevdamine,
põllumajandussüsteemis elurikkuse ja
geneetilise mitmekesisuse säilitamine,
samuti kliimameetmete edendamine ning
liidu keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse
panustamine on tulevikus ELi
põllumajanduse, metsanduse ja maaelu
arengu suur prioriteet. Seetõttu peaks ÜPP
ülesehitus kajastama asjaomaste
eesmärkide suurt ambitsioonikust.
Rakendamismudeli kohaselt peaksid
jätkusuutmatutest
põllumajandussüsteemidest tingitud
keskkonnaolude edasise halvenemise ja
kliimamuutustega kaasnevate probleemide
vältimiseks võetavad meetmed olema
tulemuspõhised ning ELi toimimise
lepingu artiklit11 tuleks käesoleva määruse
kohaldamisel tõlgendada tulemuse
saavutamise kohustusena. Kuna paljudes
liidu maapiirkondades esineb selliseid
struktuurilisi probleeme ja halvemusi
nagu olematud turulepääsuvõimalused ja
lisaväärtuse tulemi vähenemine
maapiirkondades, atraktiivsete
töövõimaluste ning eelnimetatud
probleeme leevendava hariduse, koolituse
ja tugiteenuste puudumine, ühenduvuse,
taristute ja oluliste teenuste alarahastatus,
samuti noorte väljavool, on oluline
tugevdada asjaomaste piirkondade
sotsiaal-majanduslikku olukorda
kooskõlas Corki deklaratsiooni
versiooniga 2.0., edendades kõikjal kogu
Euroopa maapiirkondades sotsiaalset
kaasamist, põlvkondade vahetumist ning
vastupidavate külade ja ettevõtete arengut.
Nagu on märgitud teatises
„Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad sellised uued
maapiirkondade väärtusahelad nagu
taastuvenergia, agroökoloogilised
toidusüsteemid, põllumajandustoodangu
töötlemise ja turustamise
detsentraliseeritud taristud, ringmajandus
ja ökoturism pakkuda maapiirkondades
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kaasavat majandusarengut ja
tööhõivepotentsiaali. Sellega seoses võib
rahalistel vahenditel olla tähtis roll
rahastamisele juurdepääsu tagamisel ning
põllumajandusettevõtete kasvupotentsiaali
edendamisel. Maapiirkondades on
tööhõivevõimalusi teiste seas ka riigis
seaduslikult viibivate kolmandate riikide
kodanike jaoks, mis aitab programmi
„LEADER“ ja kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendada nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.
Or. en

Muudatusettepanek 592
Momchil Nekov
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16– sissejuhatav osa
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete
edendamine ning liidu keskkonna- ja
kliimaeesmärkidesse panustamine on
tulevikus ELi põllumajanduse ja
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid
eesmärke arvestades ambitsioonikam.
Rakendamismudeli kohaselt peaksid
keskkonnaolude halvenemise ja
kliimamuutustega kaasnevate probleemide
lahendamiseks võetavad meetmed olema
tulemuspõhised ning ELi toimimise
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse
saavutamise kohustusena.

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete
edendamine ning liidu keskkonna- ja
kliimaeesmärkidesse panustamine on
tulevikus ELi põllumajanduse ja
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid
eesmärke arvestades ambitsioonikam,
kajastades samal ajal piisavalt tootjate ees
seisvaid suuremat koormust ja suuremaid
nõudeid. Rakendamismudeli kohaselt
peaksid keskkonnaolude halvenemise ja
kliimamuutustega kaasnevate probleemide
lahendamiseks võetavad meetmed olema
tulemuspõhised ning ELi toimimise
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse
saavutamise kohustusena.
Or. en

Muudatusettepanek 593
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Mairead McGuinness
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16– sissejuhatav osa
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete
edendamine ning liidu keskkonna- ja
kliimaeesmärkidesse panustamine on
tulevikus ELi põllumajanduse ja
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid
eesmärke arvestades ambitsioonikam.
Rakendamismudeli kohaselt peaksid
keskkonnaolude halvenemise ja
kliimamuutustega kaasnevate probleemide
lahendamiseks võetavad meetmed olema
tulemuspõhised ning ELi toimimise
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse
saavutamise kohustusena.

(16) Keskkonnakaitse ja
kliimameetmete toetamine ja
parandamine ning liidu keskkonna- ja
kliimaeesmärkidesse panustamine on
tulevikus ELi põllumajanduse ja
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid
eesmärke arvestades ambitsioonikam.
Rakendamismudeli kohaselt peaksid
keskkonnaolude halvenemise ja
kliimamuutustega kaasnevate probleemide
lahendamiseks võetavad meetmed olema
tulemuspõhised ning ELi toimimise
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva
määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse
saavutamise kohustusena.
Or. en

Muudatusettepanek 594
Hilde Vautmans
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16– sissejuhatav osa
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete
edendamine ning liidu keskkonna- ja
kliimaeesmärkidesse panustamine on
tulevikus ELi põllumajanduse ja
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid
eesmärke arvestades ambitsioonikam.
Rakendamismudeli kohaselt peaksid
keskkonnaolude halvenemise ja
kliimamuutustega kaasnevate probleemide
lahendamiseks võetavad meetmed olema
tulemuspõhised ning ELi toimimise
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete
edendamine ning liidu keskkonna- ja
kliimaeesmärkidesse panustamine on
tulevikus ELi põllumajanduse, aianduse ja
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid
eesmärke arvestades ambitsioonikam.
Rakendamismudeli kohaselt peaksid
keskkonnaolude halvenemise ja
kliimamuutustega kaasnevate probleemide
lahendamiseks võetavad meetmed olema
tulemuspõhised ning ELi toimimise
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva
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määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse
saavutamise kohustusena.

määruse kohaldamisel tõlgendada tulemuse
saavutamise kohustusena.
Or. en

Muudatusettepanek 595
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – sissejuhatav osa
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete
edendamine ning liidu keskkonna- ja
kliimaeesmärkidesse panustamine on
tulevikus ELi põllumajanduse ja
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid
eesmärke arvestades ambitsioonikam.
Rakendamismudeli kohaselt peaksid
keskkonnaolude halvenemise ja
kliimamuutustega kaasnevate probleemide
lahendamiseks võetavad meetmed olema
tulemuspõhised ning ELi toimimise
lepingu artiklit 11 tuleks käesoleva
määruse kohaldamisel tõlgendada
tulemuse saavutamise kohustusena.

(16) Keskkonnahoiu ja kliimameetmete
edendamine ning liidu keskkonna- ja
kliimaeesmärkidesse panustamine on
tulevikus ELi põllumajanduse ja
metsanduse suur prioriteet. Seetõttu peaks
ÜPP ülesehitus olema asjaomaseid
eesmärke arvestades oluliselt
ambitsioonikam. Rakendamismudeli
kohaselt peaksid keskkonnaolude
halvenemise ja kliimamuutustega
kaasnevate probleemide lahendamiseks
võetavad meetmed olema tulemuspõhised
ning ELi toimimise lepingu artiklit 11
tõlgendatakse käesoleva määruse
kohaldamisel tulemuse saavutamise
kohustusena.
Or. en

Muudatusettepanek 596
Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
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noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.

noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
tööhõive ja majanduskasvu
maapiirkondadesse, parandades sotsiaalset
kaasatust, põlvkondade vahetust kõigis
Euroopa maapiirkondades. Nagu on
märgitud teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“, võivad uued
maapiirkondade väärtusahelad, nagu
taastuvenergia, ringmajandus ning
ökoturism, täiendada maapiirkondade
majandustja tööhõivet. Maapiirkondades
on riigis seaduslikult viibivate kolmandate
riikide kodanike jaoks olemas
tööhõivevõimaluste potentsiaal.

Or. es

Muudatusettepanek 597
Momchil Nekov
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
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asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.

asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige kvaliteetsete töökohtade
loomise ja põlvkondade vahetuse
edendamise kaudu, tuues komisjoni
kavandatud tööhõive ja majanduskasvu
maapiirkondadesse, parandades sotsiaalset
kaasatust, põlvkondade vahetust ning
edendades arukate külade loomist kõigis
Euroopa maapiirkondades. Nagu on
märgitud teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“, võivad uued
maapiirkondade väärtusahelad, nagu
taastuvenergia, kasvav biomajandus,
ringmajandus ning ökoturism, suurendada
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja
tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel
vahenditel ja InvestEU tagatise kasutamisel
olla tähtis roll rahastamisele juurdepääsu
tagamisel ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.
Samal ajal tuleks võtta teadmiseks
asjaolu, et arvukad maapiirkonnad jäävad
liikmesriikide haldusjaotuse tõttu praegu
kättesaadavate vahendite, nagu maaelu
arengu programmid aastateks 2014–2020,
kohaldamisalast välja, luues nõnda
maapiirkondade vahelise lõhe
suurenemise ohu isegi liikmesriikide
siseselt.
Or. en

Muudatusettepanek 598
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec
Maurin, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 1
AM\1167703ET.docx
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja noorte
toetamise ja naiste suurema osaluse kaudu
maamajanduses, tuues komisjoni
kavandatud tööhõive ja majanduskasvu
maapiirkondadesse, parandades sotsiaalset
kaasatust, uute põllumajandustootjate
kaasamist, naiste suuremat osalemist
maapiirkondade majanduses,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Selleks, et
maapiirkondade majandust stabiliseerida
ja mitmekesistada, nõuab see ka ettevõtete
loomist ja arendamist,
mittepõllumajanduslike ettevõtete
kindlustamist ja säilitamist, samuti
maapiirkondade elanikkonna
põhivajaduste rahuldamist. Nagu on
märgitud teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“, võivad uued
maapiirkondade väärtusahelad, nagu
taastuvenergia, kasvav biomajandus,
ringmajandus ning ökoturism, suurendada
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja
tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel
vahenditel ja InvestEU tagatise kasutamisel
olla tähtis roll rahastamisele juurdepääsu
tagamisel ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.
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Or. en

Muudatusettepanek 599
Nicola Caputo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, lairibaühenduste ja
ühenduvuse, taristute ja oluliste teenuste
alarahastatus, samuti noorte väljavool, on
oluline tugevdada asjaomaste piirkondade
sotsiaal-majanduslikku olukorda kooskõlas
Corki deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda
tuleb teha eelkõige töökohtade loomise ja
noorte toetamise ja naiste suurema osaluse
kaudu maamajanduses, tuues komisjoni
kavandatud tööhõive ja majanduskasvu
maapiirkondadesse, parandades sotsiaalset
kaasatust, noorte toetamist, naiste
suuremat osalust maapiirkondade
majanduses ning edendades arukate külade
loomist kõigis Euroopa maapiirkondades.
ÜPP aitab praegu kaasa vaesuse
vähendamisele ja põllumajandustöötajate
jaoks paremate töökohtade loomisele
kogu ELis ning peaks jätkuvalt seda ka
tulevikus tegema. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
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potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.
Or. en
Selgitus
Lairibaühendus on paremini ühendatud maapiirkondade ja põllumajandusettevõtete tagamise
ning maapiirkondades töökohtade ja majanduskasvu loomise alustala. ELil puudub praegu
jõuline ja selge maapiirkondade kõrgjõudlusega lairibaühenduste ja digiteerimise strateegia.
Samuti tuleks rõhutada ÜPP positiivset mõju seoses vaesuse vähendamise ja töökohtade
loomisele kaasaaitamisega.

Muudatusettepanek 600
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, lairibaühenduste ja
ühenduvuse, taristute ja oluliste teenuste
alarahastatus, samuti noorte väljavool, on
oluline tugevdada asjaomaste piirkondade
sotsiaal-majanduslikku olukorda kooskõlas
Corki deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda
tuleb teha eelkõige töökohtade loomise ja
noorte toetamise ja naiste suurema osaluse
kaudu maamajanduses, tuues komisjoni
kavandatud tööhõive ja majanduskasvu
maapiirkondadesse, parandades sotsiaalset
kaasatust, noorte toetamist, naiste
suuremat osalust maapiirkondade
majanduses ning edendades arukate külade
loomist kõigis Euroopa maapiirkondades.
ÜPP aitab praegu kaasa vaesuse
vähendamisele ja põllumajandustöötajate
jaoks paremate töökohtade loomisele
kogu ELis ning peaks jätkuvalt seda ka
tulevikus tegema. Nagu on märgitud
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seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.

teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.
Or. en

Muudatusettepanek 601
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Et maapiirkondade
majandust stabiliseerida ja
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tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.

mitmekesistada, tuleks toetada
mittepõllumajanduslike ettevõtete
arendamist, loomist ja säilitamist. Nagu
on märgitud teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“, võivad uued
maapiirkondade väärtusahelad, nagu
taastuvenergia, kasvav biomajandus,
ringmajandus ning ökoturism, suurendada
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja
tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel
vahenditel ja InvestEU tagatise kasutamisel
olla tähtis roll rahastamisele juurdepääsu
tagamisel ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.
Or. de

Muudatusettepanek 602
Marijana Petir
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust, naiste suuremat
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arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.

kaasamist maapiirkondade majandusse
ning edendades arukate külade loomist
kõigis Euroopa maapiirkondades. Nagu on
märgitud teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“, võivad uued
maapiirkondade väärtusahelad, nagu
taastuvenergia, sealhulgas
põllumajandusjääkidest saadav energia,
kasvav biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.
Or. hr

Muudatusettepanek 603
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues

Kuna paljudes liidu maapiirkondades,
eelkõige äärepoolseimates piirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja
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komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.

põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu lühikesed
tarneahelad, uuenduslikud toiduained,
taastuvenergia, kasvav biomajandus,
ringmajandus ning ökoturism, suurendada
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja
tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel
vahenditel ja InvestEU tagatise kasutamisel
olla tähtis roll rahastamisele juurdepääsu
tagamisel ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.
Or. en

Muudatusettepanek 604
Maria Gabriela Zoană
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste, eelkõige lastehoiu- ja
pikaajalise hooldusega seotud teenuste
alarahastatus, samuti noorte väljavool, on
oluline tugevdada asjaomaste piirkondade
sotsiaal-majanduslikku olukorda kooskõlas
Corki deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda
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põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.

tuleb teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.
Or. en

Muudatusettepanek 605
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste, eriti kvaliteetsete
lairibateenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
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põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.

teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust, naiste suuremat
kaasamist maapiirkondade majandusse
ning edendades arukate külade loomist
kõigis Euroopa maapiirkondades. Nagu on
märgitud teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“, võivad uued
maapiirkondade väärtusahelad, nagu
taastuvenergia, kasvav biomajandus,
ringmajandus ning ökoturism, suurendada
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja
tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel
vahenditel ja InvestEU tagatise kasutamisel
olla tähtis roll rahastamisele juurdepääsu
tagamisel ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.
Or. ro

Muudatusettepanek 606
Mairead McGuinness
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
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teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.

teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet, säilitades
samal ajal loodusvarad. Sellega seoses
võib rahalistel vahenditel ja InvestEU
tagatise kasutamisel olla tähtis roll
rahastamisele juurdepääsu tagamisel ning
põllumajandusettevõtete kasvupotentsiaali
edendamisel. Maapiirkondades on riigis
seaduslikult viibivate kolmandate riikide
kodanike jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.
Or. en

Muudatusettepanek 607
James Nicholson, Jørn Dohrmann
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste, eelkõige
lairibateenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
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põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.

teha eelkõige töökohtade loomise ja
põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse
tulevik“, võivad uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia, kasvav
biomajandus, ringmajandus ning
ökoturism, suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib rahalistel vahenditel ja
InvestEU tagatise kasutamisel olla tähtis
roll rahastamisele juurdepääsu tagamisel
ning põllumajandusettevõtete
kasvupotentsiaali edendamisel.
Maapiirkondades on riigis seaduslikult
viibivate kolmandate riikide kodanike
jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.
Or. en

Muudatusettepanek 608
Matt Carthy
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 – lõik 1
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, ühenduvuse, taristute
ja oluliste teenuste alarahastatus, samuti
noorte väljavool, on oluline tugevdada
asjaomaste piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda kooskõlas Corki
deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda tuleb
teha eelkõige töökohtade loomise ja

Kuna paljudes liidu maapiirkondades
esineb struktuurilisi probleeme, nagu
atraktiivsete töövõimaluste puudumine,
oskustööjõu nappus, lairibaühenduste ja
ühenduvuse, taristute ja oluliste teenuste
alarahastatus, samuti noorte väljavool, on
oluline tugevdada asjaomaste piirkondade
sotsiaal-majanduslikku olukorda kooskõlas
Corki deklaratsiooni versiooniga 2.0. Seda
tuleb teha eelkõige töökohtade loomise ja
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põlvkondade vahetuse kaudu, tuues
komisjoni kavandatud tööhõive ja
majanduskasvu maapiirkondadesse,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. Nagu on märgitud
teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“, võivad uued
maapiirkondade väärtusahelad, nagu
taastuvenergia, kasvav biomajandus,
ringmajandus ning ökoturism, suurendada
maapiirkondade kasvupotentsiaali ja
tööhõivet. Sellega seoses võib rahalistel
vahenditel ja InvestEU tagatise
kasutamisel olla tähtis roll rahastamisele
juurdepääsu tagamisel ning
põllumajandusettevõtete kasvupotentsiaali
edendamisel. Maapiirkondades on riigis
seaduslikult viibivate kolmandate riikide
kodanike jaoks olemas tööhõivevõimaluste
potentsiaal selliselt, et kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegiate raames
edendatakse nende sotsiaalset ja
majanduslikku integratsiooni.

põlvkondade vahetuse kaudu, edendades
avaliku sektori investeeringuid,
parandades sotsiaalset kaasatust,
põlvkondade vahetust ning edendades
arukate külade loomist kõigis Euroopa
maapiirkondades. ÜPP aitab praegu kaasa
vaesuse vähendamisele ja
põllumajandustöötajate jaoks paremate
töökohtade loomisele kogu ELis ning
peaks seda jätkama. Uued maapiirkondade
väärtusahelad, nagu taastuvenergia,
ühistuliikumised, kasvav biomajandus,
ringmajandus ning ökoturism, võivad
suurendada maapiirkondade
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Sellega
seoses võib ELi rahalistel vahenditel olla
tähtis roll rahastamisele juurdepääsu
parandamisel ning
põllumajandusettevõtete kestlikkuse
edendamisel. Maapiirkondades on
mittekohalike jaoks olemas
tööhõivevõimaluste potentsiaal selliselt, et
kogukonna juhitud kohaliku arengu
strateegiate raames edendatakse nende
sotsiaalset ja majanduslikku integratsiooni.
Or. en

Muudatusettepanek 609
Marijana Petir
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(16a) Euroopa Komisjon kontrollib
seoses maapiirkondade kestlikkusega, et
liikmesriigid tagavad ÜPP strateegiakava
raames sidususe direktiivi 2010/41/EL
kohaldamise ja pikaajalise lähenemisviisi
vahel maaelu arengu fondide
kasutamisele.
Or. en
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Muudatusettepanek 610
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec
Maurin, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
Euroopa jaoks toiduga kindlustatuse, see
tähendab seda, et igal inimesel on igal ajal
juurdepääs piisavale, ohutule ja
täisväärtuslikule toidule, ja ELi taimse
valgu tootmise maksimumini viimist.
Lisaks sellele peaks ÜPP aitama liidu
põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, vähenenud
toiduraiskamise ja paranenud loomade
heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt soodustama
konkreetsete ja väärtuslike näitajatega,
nagu piirkondlikult kindlakstehtav
toiduainete tarneahel, tootmist, aidates
samal ajal põllumajandustootjatel
ennetavalt kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.
Liikmesriigid peaksid tagama toetuste
eraldamise põllumajandustootjatele
oskuste ja seadmete hankimisel, mida on
nende üleminekuks vaja, et vastata
tarbijate nõudmistele ja kaitsta
elatusvahendeid maapiirkondade
kogukondades.
Or. en

Muudatusettepanek 611
Jørn Dohrmann
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
Komisjoni ettepanek
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(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks tuleb ÜPP raames
rahastamine siduda ühiskondlike
lisaväärtustega, mis ühtivad kodanike
ootustega, eelkõige nendega, mis on
seotud keskkonna, kestlikkuse ja loomade
heaoluga. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.
Or. en

Muudatusettepanek 612
Alberto Cirio, Giovanni La Via
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
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turusignaalidele, näiteks hoides ära
ülemääraseid varusid sektorites, mida
iseloomustab ületootmine, ja tarbijate
nõudmistele.
Or. it

Muudatusettepanek 613
Paolo De Castro
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste ja loomade heaoluga.
ÜPP peaks jätkuvalt soodustama
konkreetsete ja väärtuslike näitajatega
tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele, näiteks hoides ära
ülemääraseid varusid sektorites, mida
iseloomustab ületootmine, ja tarbijate
nõudmistele.
Or. it

Muudatusettepanek 614
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
Komisjoni ettepanek
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(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
kõigil tarbijail on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule, täisväärtuslikule ja
mõistliku hinnaga toidule. Lisaks sellele
peaks ÜPP aitama liidu põllumajandusel
paremini reageerida ühiskonna
nõudmistele, mis on seotud toiduainete ja
tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.
Or. ro

Muudatusettepanek 615
Mairead McGuinness
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama kestlikku, konkreetsete ja
väärtuslike näitajatega, nagu
keskkonnasõbralikud
põllumajandussüsteemid, tootmist, aidates
samal ajal põllumajandustootjatel
ennetavalt kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.
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Or. en

Muudatusettepanek 616
Othmar Karas
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, kvaliteetse toodangu
ja kvaliteedieristuse, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.
Or. de

Selgitus
Keskendumine kvaliteetsele toodangule ja kvaliteedieristuse parandamisele on tulemuslik
lähenemisviis põllumajanduse nähtavuse tagamisele, mis võib ka konkurentsi suurenemisele
kaasa aidata Artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt on toodangu kvaliteedi parandamine Euroopa
tarbijate ja Euroopa toidutööstuse jaoks oluline aktsepteerimis- ja edutegur.

Muudatusettepanek 617
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
Komisjoni ettepanek
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(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga, ent mitte toiduga
kindlustatuse arvelt. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.
Or. en

Muudatusettepanek 618
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, taskukohasele, ohutule ja
täisväärtuslikule toidule. Lisaks sellele
peaks ÜPP aitama liidu põllumajandusel
paremini reageerida ühiskonna
nõudmistele, mis on seotud toiduainete ja
tervise, sealhulgas ka looduskeskkonda
säästva põllumajandustootmise,
tervislikumate toitumisharjumuste, toidu
raiskamise ja loomade heaoluga. ÜPP
peaks jätkuvalt soodustama konkreetsete ja
väärtuslike näitajatega tootmist, aidates
samal ajal põllumajandustootjatel
ennetavalt kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.
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Or. en
Selgitus
Taskukohane toit on tarbija jaoks ülioluline küsimus.

Muudatusettepanek 619
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda,
et igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga isevarustamise, see tähendab seda,
et igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.
Or. fr

Muudatusettepanek 620
Matt Carthy
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
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toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt tarbijate
nõudmistele ja keskkonnanõuetele.
Or. en

Muudatusettepanek 621
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) ÜPP peaks jätkuvalt tagama
toiduga kindlustatuse, see tähendab seda, et
igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.

(17) ÜPP peab jätkuvalt tagama toiduga
kindlustatuse Euroopas, see tähendab seda,
et igal inimesel on igal ajal juurdepääs
piisavale, ohutule ja täisväärtuslikule
toidule. Lisaks sellele peaks ÜPP aitama
liidu põllumajandusel paremini reageerida
ühiskonna nõudmistele, mis on seotud
toiduainete ja tervise, sealhulgas ka säästva
põllumajandustootmise, tervislikumate
toitumisharjumuste, toidu raiskamise ja
loomade heaoluga. ÜPP peaks jätkuvalt
soodustama konkreetsete ja väärtuslike
näitajatega tootmist, aidates samal ajal
põllumajandustootjatel ennetavalt
kohandada tootmist vastavalt
turusignaalidele ja tarbijate nõudmistele.
Or. it

Muudatusettepanek 622
Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(17a) Kooskõlas kohustusega järgida
tegevuskava 2030 ja Pariisi kokkulepet
ning kooskõlas rahvusvahelise
põllumajandusteadmiste, teaduse ja
arengutehnoloogia hindamise
järeldustega, samuti ÜRO eriraportööri
õigust toidule käsitlevate soovitustega
peaksid liit ja liikmesriigid minema üle
kestlikule Euroopa toidu- ja
põllumajandussüsteemile. Sellel
üleminekul tuleks keskenduda selliste
mitmekesiste, säästvate ning
vastupanuvõimeliste põllumajandustavade
edendamisele, mis aitavad kaitsta ja
parendada loodusvarasid, tugevdada
ökosüsteeme, kliimamuutustega kohaneda
ja neid leevendada, kohandades
loomakasvatust vastavalt ökoloogilisele
taluvusvõimele, vähendades sõltuvust
mittesäästvatest sisenditest, sealhulgas
fossiilsetest energiaallikatest ja
parandades järk-järgult bioloogilist
mitmekesisust ja mullakvaliteeti.
Or. en

Muudatusettepanek 623
Ramón Luis Valcárcel Siso
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(17a) Lisaks peaks ÜPP oma
keskkonnaalaste kohustuste raames
edendama vee säästvat majandamist,
nagu on sätestatud säästva arengu
eesmärkides, toetades nõnda veevarude
integreeritud majandamist, mis hõlmab
nii tavapäraseid varusid (näiteks
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magestatud vesi) elluviidavate vajaduste
ja loodavate ühenduste planeerimisel, et
tagada nõuetekohane tasakaal üleliigse
veega vesikondade ja vee puudujäägi all
kannatavate vesikondade vahel, ning uute
tehnoloogiate kasutamist, et suurendada
tõhusust, vähendada kulusid ja
kaasajastada juhtimissüsteeme, mis kõik
aitavad võidelda nähtustega, nagu
kõrbestumine, üleujutused ja
kliimamuutused.
Or. es

Muudatusettepanek 624
Maria Noichl
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(17a) Selleks, et vastata ELi nõuetele
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga
13 ja üldsuse ootustega, tuleb
kodulindude, jäneste ja teiste loomade
puuris pidamist järkjärgult vähendada ja
keelata see täielikult alates 2027. aastast.
Põllumajandusliku tootmise tingimusi
üldiselt tuleb parandada nii, et peatataks
eluskarja pidamine maapinnast kõrgemal
ja julgustataks vabapidamist. See muudab
kodulinnukasvanduste ning paiksete ja
liikuvate tapamajade töö läbipaistvamaks.
Or. de

Muudatusettepanek 625
Annie Schreijer-Pierik
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)
Komisjoni ettepanek
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(17a) Arvestades, et Euroopa
terviseühtsuse tegevuskavas
antimikroobikumiresistentsuse vastu
võitlemiseks käsitatakse vaktsineerimist
kulutõhusa rahvatervisega seotud
meetmena antimikroobikumiresistentsuse
vastu võitlemisel, kuid et diagnoosimise,
antimikroobikumide alternatiivide ja
vaktsineerimise suhteliselt suurem
maksumus võrreldes tavapäraste
antibiootikumidega on takistuseks
loomade vaktsineerimise määra tõstmisel.
Or. en

Muudatusettepanek 626
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(17b) EL annab oma panuse üleilmsesse
toiduga kindlustatusesse
poliitikavaldkondade sidususe ja
arenguriikide toiduainete impordist
sõltumise vähendamiseks tehtavate
jõupingutuste toetamise kaudu. ÜPP
peaks aitama tugevdada arengumaade
vastupanuvõimet põllumajandustoodete
hinnavolatiilsusega seotud välismõjudele
ning kasutada ära arenguriikide
väikepõllumajandustootjate ja väikeste
põllumajandusettevõtjate potentsiaali
eesmärgiga suurendada ja mitmekesistada
nende toidutootmissuutlikkust siseriiklike
ja piirkondlike turgude jaoks.
Or. en

Muudatusettepanek 627
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec
Maurin, Marc Tarabella
PE629.664v01-00
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(18a) FAFRD jaoks kättesaadavad
rahalised vahendid peavad olema piisavad
seoses maaelu arengu sekkumistega, eriti
seoses ambitsioonikamate keskkonna- ja
kliimaeesmärkidega, mille Euroopa Liit
rahvusvaheliste kokkulepetega endale
kohustuseks võttis ning millele
põllumajandus peab kaasa aitama.
Or. en

Muudatusettepanek 628
Czesław Adam Siekierski
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Käesolevas määruses tuleks
sätestada eeskirjad, mida kohaldatakse
EAGFist ja EAFRDst rahastatavale liidu
toetusele, mida antakse sekkumisliikidena,
mis liikmesriigid on kavandanud oma
strateegiakavas, mille komisjon on heaks
kiitnud.

(19) Käesolevas määruses tuleks
sätestada eeskirjad, mida kohaldatakse
EAGFist ja EAFRDst rahastatavale liidu
toetusele, mida antakse sekkumisliikidena,
mis liikmesriigid on kavandanud oma
strateegiakavas, mille komisjon on heaks
kiitnud, kusjuures Euroopa Parlamenti ja
asjaomase riigi parlamenti teavitatakse
strateegiakava muudatusettepaneku
vastuvõtmise etapis strateegiakava
muudatusettepanekust ja võimalikust
hilisemast muudatusettepanekust.
Or. pl

Muudatusettepanek 629
Bronis Ropė
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)
AM\1167703ET.docx

135/194

PE629.664v01-00

ET

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(19a) Liikmesriigid peaksid hoiduma
selliste eeskirjade lisamisest, mis
muudaksid EAGFi ja EAERD kasutamise
toetusesaajate jaoks keeruliseks.
Or. lt

Muudatusettepanek 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
Komisjoni ettepanek
(20) Selleks et liit suudaks järgida oma
rahvusvahelisi kohustusi seoses riigi
abiga, nagu on sätestatud Maailma
Kaubandusorganisatsiooni
põllumajanduslepingus, tuleks käesolevas
määruses sätestatud teatavaid
sekkumisliike jätkuvalt käsitleda rohelise
kategooria toetusena, millel puudub või
on väike kaubandust moonutav mõju või
mõju tootmisele, või millest teatatakse
tootmist piiravate programmide kohase
sinise kategooria toetusena, ning mis on
seega jäetud vähendamiskohustuste
hulgast välja. Kuigi käesolevas määruses
asjaomaste sekkumiste suhtes kehtestatud
sätted on juba kooskõlas Maailma
Kaubandusorganisatsiooni
põllumajanduslepingu 2. lisas sätestatud
nõuetega või selle artiklis 6.5 sätestatud
sinise kategooria nõuetega, tuleb tagada,
et selliste liikmesriikide ÜPP
strateegiakavas kavandatud
sekkumisliikide puhul jätkatakse
asjaomaste nõuete järgimist.

Muudatusettepanek
välja jäetud

Or. fr

PE629.664v01-00

ET

136/194

AM\1167703ET.docx

Muudatusettepanek 631
Miguel Viegas
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
Komisjoni ettepanek
(20) Selleks et liit suudaks järgida oma
rahvusvahelisi kohustusi seoses riigi
abiga, nagu on sätestatud Maailma
Kaubandusorganisatsiooni
põllumajanduslepingus, tuleks käesolevas
määruses sätestatud teatavaid
sekkumisliike jätkuvalt käsitleda rohelise
kategooria toetusena, millel puudub või
on väike kaubandust moonutav mõju või
mõju tootmisele, või millest teatatakse
tootmist piiravate programmide kohase
sinise kategooria toetusena, ning mis on
seega jäetud vähendamiskohustuste
hulgast välja. Kuigi käesolevas määruses
asjaomaste sekkumiste suhtes kehtestatud
sätted on juba kooskõlas Maailma
Kaubandusorganisatsiooni
põllumajanduslepingu 2. lisas sätestatud
nõuetega või selle artiklis 6.5 sätestatud
sinise kategooria nõuetega, tuleb tagada,
et selliste liikmesriikide ÜPP
strateegiakavas kavandatud
sekkumisliikide puhul jätkatakse
asjaomaste nõuete järgimist.

Muudatusettepanek
välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 632
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
Komisjoni ettepanek
(20) Selleks et liit suudaks järgida oma
rahvusvahelisi kohustusi seoses riigi
abiga, nagu on sätestatud Maailma
Kaubandusorganisatsiooni
AM\1167703ET.docx
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põllumajanduslepingus, tuleks käesolevas
määruses sätestatud teatavaid
sekkumisliike jätkuvalt käsitleda rohelise
kategooria toetusena, millel puudub või
on väike kaubandust moonutav mõju või
mõju tootmisele, või millest teatatakse
tootmist piiravate programmide kohase
sinise kategooria toetusena, ning mis on
seega jäetud vähendamiskohustuste
hulgast välja. Kuigi käesolevas määruses
asjaomaste sekkumiste suhtes kehtestatud
sätted on juba kooskõlas Maailma
Kaubandusorganisatsiooni
põllumajanduslepingu 2. lisas sätestatud
nõuetega või selle artiklis 6.5 sätestatud
sinise kategooria nõuetega, tuleb tagada,
et selliste liikmesriikide ÜPP
strateegiakavas kavandatud
sekkumisliikide puhul jätkatakse
asjaomaste nõuete järgimist.
Or. it
Selgitus
Ei ole asjakohane, et liikmesriigid peavad kohustuma tagama, et kavandatud sekkuised ÜPP
strateegiakavadesse vastavad jätkuvalt WTO nõuetele, sest see on nende pädevusega seoses
liiga koormav.
Käesolevas määruses sätestatud selliste sekkumistega seotud sätted juba vastavad WTO
põllumajandust käsitleva lepingu 2. lisas sätestatud rohelise kategooria nõuetele või selle
artikli 6 lõikes 5 sätestatud sinise kategooria nõuetele.

Muudatusettepanek 633
Maria Noichl
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(20a) Et saavutada ÜRO säästva arengu
eesmärke, eelkõige 1. eesmärki (kaotada
vaesus) ja 2. eesmärki (kaotada nälg),
ning tagada poliitikavaldkondade
arengusidusus kooskõlas ELi toimimise
lepingu artikliga 208, peab ÜPP toetama
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kestlikke põllumajanduslikke
pereettevõtteid arenguriikides, et tagada
kohalik toiduga kindlustatus ja võidelda
maapiirkondade elanikest tühjenemise
vastu. Seepärast ei tohiks ELi
põllumajandustooteid eksportida
hindadega, mis ei kata tootmiskulusid.
Or. de

Muudatusettepanek 634
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Tuginedes varasemale nõuetele
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse
kuni 2020. aastani, seob uus
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse
saamise toetusesaajate vastavusega
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke
majandamistingimusi ning maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeid. Kõnealustes
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP
keskkonnaaspekte, seades seega
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga
seotud eesmärke kui need, mis komisjon
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ ja teatises
mitmeaastase finantsraamistiku kohta.
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada
säästva põllumajanduse arengut,
suurendades toetusesaajate teadlikkust
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest.
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks
paremini ühiskonna ootustele, parandades
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud eesmärkidega.

(21) Tuginedes varasemale nõuetele
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse
kuni 2020. aastani, seob uus
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse
saamise toetusesaajate vastavusega
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke
majandamistingimusi ning maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeid. Kõnealustes
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP
keskkonnaaspekte, seades seega
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga
seotud eesmärke kui need, mis komisjon
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ ja teatises
mitmeaastase finantsraamistiku kohta.
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada
säästva põllumajanduse arengut,
suurendades toetusesaajate teadlikkust
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest.
Toetusesaajatele tuleks nende kohustuste
ja normide täitmiseks anda piisaval
tasemel toetust. Samuti on siht see, et ÜPP
vastaks paremini ühiskonna ootustele,
parandades poliitika sidusust keskkonna,
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Tingimuslikkus peaks olema ÜPP
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa,
moodustades ühtlasi ühe osa
ambitsioonikamatest keskkonna- ja
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes,
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid
liikmesriigid tagama proportsionaalsete,
tõhusate ja hoiatavate karistuste
kohaldamise kooskõlas
[horisontaalmäärusega].

rahvatervise, loomatervise, taimetervise ja
loomade heaoluga seotud eesmärkidega.
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa,
moodustades ühtlasi ühe osa
ambitsioonikamatest keskkonna- ja
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes,
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid
liikmesriigid tagama proportsionaalsete,
tõhusate ja hoiatavate karistuste
kohaldamise kooskõlas
[horisontaalmäärusega].
Põllumajandustootjad, kes osalevad
praegu määruse 1307/2013 alusel loodud
väikeste põllumajandustootjate kavas,
tuleks siiski tingimuslikkuse nõuetest
välja jätta. Ka mahetootjad tuleks
mahepõllumajandustootjad tunnistada
ipso facto tingimuslikkuse eeskirjadega
täielikult kooskõlas olevaiks.
Liikmesriikide kohustus on rakendada
heade põllumajandus- ja
keskkonnatingimuste nõudeid (osana
tõhustatud tingimuslikkusest) viisil,
millega austatakse põllumajandustavasid,
ja nagu tunnistatakse SWOT-analüüsi
kohaselt, mis on osa ÜPP
strateegiakavade väljatöötamisest.
Or. en

Muudatusettepanek 635
Matt Carthy
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
Komisjoni ettepanek
(21) Tuginedes varasemale nõuetele
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse
kuni 2020. aastani, seob uus
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse
saamise toetusesaajate vastavusega
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise,
PE629.664v01-00
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Muudatusettepanek
(21) Tuginedes varasemale nõuetele
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse
kuni 2020. aastani, seob uus
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse
saamise toetusesaajate vastavusega
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise,
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loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke
majandamistingimusi ning maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeid. Kõnealustes
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP
keskkonnaaspekte, seades seega
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga
seotud eesmärke kui need, mis komisjon
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ ja teatises
mitmeaastase finantsraamistiku kohta.
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada
säästva põllumajanduse arengut,
suurendades toetusesaajate teadlikkust
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest.
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks
paremini ühiskonna ootustele, parandades
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud eesmärkidega.
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa,
moodustades ühtlasi ühe osa
ambitsioonikamatest keskkonna- ja
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes,
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid
liikmesriigid tagama proportsionaalsete,
tõhusate ja hoiatavate karistuste
kohaldamise kooskõlas
[horisontaalmäärusega].

loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke
majandamistingimusi ning maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeid. Kõnealustes
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP
keskkonnaaspekte, seades seega
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga
seotud eesmärke kui need, mis komisjon
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ ja teatises
mitmeaastase finantsraamistiku kohta.
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada
säästva põllumajanduse arengut,
suurendades toetusesaajate teadlikkust
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest.
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks
paremini ühiskonna ootustele, parandades
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud eesmärkidega.
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa,
moodustades ühtlasi ühe osa
ambitsioonikamatest keskkonna- ja
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal
ELis. Liikmesriigid tagavad piisava
toetuse taseme nimetatud kohustuste ja
nõuete täitmiseks. Selliste
põllumajandustootjate suhtes, kes ei järgi
kõnealuseid nõudeid, peaksid liikmesriigid
tagama proportsionaalsete, tõhusate ja
hoiatavate karistuste kehtestamise, et neid
kohaldada alles pärast kollase kaardi
süsteemi kooskõlas
[horisontaalmäärusega].
Or. en

Muudatusettepanek 636
Marijana Petir
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
AM\1167703ET.docx
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Tuginedes varasemale nõuetele
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse
kuni 2020. aastani, seob uus
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse
saamise toetusesaajate vastavusega
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke
majandamistingimusi ning maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeid. Kõnealustes
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP
keskkonnaaspekte, seades seega
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga
seotud eesmärke kui need, mis komisjon
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ ja teatises
mitmeaastase finantsraamistiku kohta.
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada
säästva põllumajanduse arengut,
suurendades toetusesaajate teadlikkust
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest.
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks
paremini ühiskonna ootustele, parandades
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud eesmärkidega.
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa,
moodustades ühtlasi ühe osa
ambitsioonikamatest keskkonna- ja
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes,
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid
liikmesriigid tagama proportsionaalsete,
tõhusate ja hoiatavate karistuste
kohaldamise kooskõlas
[horisontaalmäärusega].

(21) Tuginedes varasemale nõuetele
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse
kuni 2020. aastani, seob uus
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse
saamise toetusesaajate vastavusega
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke
majandamistingimusi ning maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeid. Kõnealustes
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP
keskkonnaaspekte, seades seega
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga
seotud eesmärke kui need, mis komisjon
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ ja teatises
mitmeaastase finantsraamistiku kohta.
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada
säästva põllumajanduse arengut,
suurendades toetusesaajate teadlikkust
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest.
Toetusesaajad peaksid saama nendele
nõuetele vastamise eest asjakohast
hüvitist. Samuti on siht see, et ÜPP vastaks
paremini ühiskonna ootustele, parandades
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud eesmärkidega.
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa,
moodustades ühtlasi ühe osa
ambitsioonikamatest keskkonna- ja
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes,
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid
liikmesriigid tagama proportsionaalsete,
tõhusate ja hoiatavate karistuste
kohaldamise kooskõlas
[horisontaalmäärusega].
Or. en
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Selgitus
Suuremad nõuded tähendavad suuremaid kulusid. Et toetada keskkonnale ja kliimale suurema
kasu toomist, tuleb maksta põllumajandustootjaile ja metsaomanikele asjakohast rahalist
hüvitist.

Muudatusettepanek 637
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja
Kyllönen
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Tuginedes varasemale nõuetele
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse
kuni 2020. aastani, seob uus
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse
saamise toetusesaajate vastavusega
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke
majandamistingimusi ning maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeid. Kõnealustes
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP
keskkonnaaspekte, seades seega
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga
seotud eesmärke kui need, mis komisjon
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ ja teatises
mitmeaastase finantsraamistiku kohta.
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada
säästva põllumajanduse arengut,
suurendades toetusesaajate teadlikkust
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest.
Samuti on siht see, et ÜPP vastaks
paremini ühiskonna ootustele, parandades
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud eesmärkidega.
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa,
moodustades ühtlasi ühe osa

(21) Tuginedes varasemale nõuetele
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse
kuni 2020. aastani, seob uus
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse
saamise toetusesaajate vastavusega
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke
majandamistingimusi ning maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeid. Kõnealustes
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP
keskkonnaaspekte, seades seega
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga
seotud eesmärke kui need, mis komisjon
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ ja teatises
mitmeaastase finantsraamistiku kohta.
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada
säästva põllumajanduse arengut,
suurendades toetusesaajate teadlikkust
nimetatud põhinõuete järgimise vajadusest.
Toetusesaajad peaksid saama nendele
nõuetele vastamise eest asjakohast
hüvitist. Samuti on siht see, et ÜPP vastaks
paremini ühiskonna ootustele, parandades
poliitika sidusust keskkonna, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud eesmärkidega.
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP
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ambitsioonikamatest keskkonna- ja
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes,
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid
liikmesriigid tagama proportsionaalsete,
tõhusate ja hoiatavate karistuste
kohaldamise kooskõlas
[horisontaalmäärusega].

keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa,
moodustades ühtlasi ühe osa
ambitsioonikamatest keskkonna- ja
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes,
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid
liikmesriigid tagama proportsionaalsete,
tõhusate ja hoiatavate karistuste
kohaldamise kooskõlas
[horisontaalmäärusega].
Or. en

Selgitus
Suuremad nõuded võivad tähendada suuremaid kulusid. Et toetada keskkonnale ja kliimale
suurema kasu toomist, tuleb maksta toetusesaajatele asjakohast rahalist hüvitist.

Muudatusettepanek 638
Norbert Erdős
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Tuginedes varasemale nõuetele
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse
kuni 2020. aastani, seob uus
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse
saamise toetusesaajate vastavusega
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke
majandamistingimusi ning maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeid. Kõnealustes
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP
keskkonnaaspekte, seades seega
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga
seotud eesmärke kui need, mis komisjon
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ ja teatises

(21) Tuginedes varasemale nõuetele
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse
kuni 2020. aastani, seob uus
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse
saamise toetusesaajate vastavusega
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke
majandamistingimusi ning maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeid. Kõnealustes
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta
keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP
keskkonnaaspekte, seades seega lihtsamaid
ja ratsionaalsemaid ühiseid nõudeid, et
saavutada sihikindlamaid keskkonna ja
kliimaga seotud eesmärke kui need, mis
komisjon avaldas oma teatises
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mitmeaastase finantsraamistiku kohta.
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada
säästva põllumajanduse arengut,
suurendades toetusesaajate teadlikkust
nimetatud põhinõuete järgimise
vajadusest. Samuti on siht see, et ÜPP
vastaks paremini ühiskonna ootustele,
parandades poliitika sidusust keskkonna,
rahvatervise, loomatervise, taimetervise ja
loomade heaoluga seotud eesmärkidega.
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa,
moodustades ühtlasi ühe osa
ambitsioonikamatest keskkonna- ja
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes,
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid
liikmesriigid tagama proportsionaalsete,
tõhusate ja hoiatavate karistuste
kohaldamise kooskõlas
[horisontaalmäärusega].

„Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“
ja teatises mitmeaastase finantsraamistiku
kohta. Tingimuslikkuse eesmärk on toetada
säästva põllumajanduse arengut,
suurendades toetusesaajate teadlikkust
nimetatud ühiste nõuete järgimise
vajadusest. Samuti on siht see, et ÜPP
vastaks paremini ühiskonna ootustele,
parandades poliitika sidusust keskkonna,
rahvatervise, loomatervise, taimetervise ja
loomade heaoluga seotud eesmärkidega.
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa,
moodustades ühtlasi ühe osa lihtsamatest
ja ratsionaalsematest keskkonna- ja
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal
ELis. Selliste põllumajandustootjate suhtes,
kes ei järgi kõnealuseid nõudeid, peaksid
liikmesriigid tagama proportsionaalsete,
tõhusate ja hoiatavate karistuste
kohaldamise kooskõlas
[horisontaalmäärusega].
Or. en

Muudatusettepanek 639
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Tuginedes varasemale nõuetele
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse
kuni 2020. aastani, seob uus
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse
saamise toetusesaajate vastavusega
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke
majandamistingimusi ning maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeid. Kõnealustes
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta

(21) Tuginedes varasemale nõuetele
vastavuse süsteemile, mida rakendatakse
kuni 2020. aastani, seob uus
tingimuslikkuse süsteem ÜPP toetuse
saamise toetusesaajate täieliku vastavusega
keskkonna, kliimamuutuste, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud põhinõuetele. Põhinõuded
hõlmavad ühtlustatud kujul kohustuslikke
majandamistingimusi ning maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeid. Kõnealustes
põhinõuetes tuleks paremini arvesse võtta
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keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP
keskkonnaaspekte, seades seega
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga
seotud eesmärke kui need, mis komisjon
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ ja teatises
mitmeaastase finantsraamistiku kohta.
Tingimuslikkuse eesmärk on toetada
säästva põllumajanduse arengut,
suurendades toetusesaajate teadlikkust
nimetatud põhinõuete järgimise
vajadusest. Samuti on siht see, et ÜPP
vastaks paremini ühiskonna ootustele,
parandades poliitika sidusust keskkonna,
rahvatervise, loomatervise, taimetervise ja
loomade heaoluga seotud eesmärkidega.
Tingimuslikkus peaks olema ÜPP
keskkonnaalase struktuuri lahutamatu osa,
moodustades ühtlasi ühe osa
ambitsioonikamatest keskkonna- ja
kliimaalastest põhikohustustest, ning seda
tuleks ammendavalt kohaldada kõikjal
ELis. Selliste põllumajandustootjate
suhtes, kes ei järgi kõnealuseid nõudeid,
peaksid liikmesriigid tagama
proportsionaalsete, tõhusate ja hoiatavate
karistuste kohaldamise kooskõlas
[horisontaalmäärusega].

keskkonna- ja kliimaprobleeme ning ÜPP
keskkonnaaspekte, seades seega
sihikindlamaid keskkonna ja kliimaga
seotud eesmärke kui need, mis komisjon
avaldas oma teatises „Toidutootmise ja
põllumajanduse tulevik“ ja teatises
mitmeaastase finantsraamistiku kohta.
Tingimuslikkus toetab säästva
põllumajanduse arengut, suurendades
toetusesaajate teadlikkust nimetatud
põhinõuetele vastamise vajadusest. Samuti
on siht see, et ÜPP vastaks paremini
ühiskonna ootustele, parandades poliitika
kooskõla keskkonna, rahvatervise,
loomatervise, taimetervise ja loomade
heaoluga seotud eesmärkidega.
Tingimuslikkus on ÜPP keskkonnaalase
struktuuri lahutamatu osa, moodustades
ühtlasi ühe osa ambitsioonikamatest
keskkonna- ja kliimaalastest
põhikohustustest, ning seda tuleb
ammendavalt kohaldada kõikjal ELis.
Selliste põllumajandustootjate puhul, kes
ei järgi kõnealuseid nõudeid. Ühine
Euroopa raamistik tagab
proportsionaalsete, tõhusate ja hoiatavate
karistuste kehtestamise kooskõlas
[horisontaalmäärusega].
Or. en

Muudatusettepanek 640
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(21a) Selleks, et säilitada võrdsed
võimalused liikmesriikide vahel ja
liikmesriikides seoses
põllumajandusettevõtetega seotud
õigusaktide ja normide või heade
tavadega seoses keskkonnaalaste,
rahvatervisealaste ning sanitaar- ja
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loomade heaolu puudutavate küsimustega
ei tohiks tingimuslikkusest erandeid teha
ning eeskirjad peaksid seepärast kehtima
kõigile kohaldatavtele toetusesaajatele.
Lisaks põhinevad kohustuslikud
majandamistingimused juba
olemasolevatele iseseisvatele
õigusaktidele, mida peavad täiel määral
kohaldama iseenesest kõik ELi
ametiasutused ja kodanikud.
Liikmesriigid võivad riskianalüüsis, mida
kasutatakse kontrollimiseks valimi
valimiseks, võivad liikmesriigid kohaldada
eri kaalumistegureid, et kajastada
nõuetele mittevastavuse tõenäolisust, et
oleks võimalik vältida tarbetuid
põllumajandusettevõtete kontrollimist,
ilma et tekiks oht, et ELi rahalisi
vahendeid kulutatakse valesti. Näiteks:
väiksemad põllumajandusettevõtted
saavad oma suuruse tõttu madalama
riskikaalu, aga loomade suurema
tihedusega põllumajandusettevõtted
saavad kõrgema riskikaalu seoses
loomade heaolu ja rahvatervise
küsimustega, või mahe
mahepõllumajandus saab madalama
riskikaalu seoses keskkonna- või
kliimaküsimustega
Or. en

Muudatusettepanek 641
Norbert Erdős
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(21a) Selleks et võtta arvesse
põllumajandus- ja
karjakasvatussüsteemide mitmekesisust ja
keskkonnaolukorra erinevusi kogu liidus,
tuleks tunnustada, et lisaks heade
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste
nõuetele annavad põllumajandus-,
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keskkonna- ja kliimameetmed või
sertifitseerimissüsteemid, mis on nende
tavade sarnased, kliimale ja keskkonnale
samaväärset või suuremat kasu. Teiselt
poolt, pidades silmas
mahepõllumajandussüsteemide
tunnustatud keskkonnakasu, tuleks
arvestada, et need süsteemid vastavad
automaatselt teatavatele headele
põllumajandus- ja keskkonnatavadele.
Or. en
Selgitus
Mahepõllumajandus jäetakse välja kohustusest järgida teatavaid heade põllumajandus- ja
keskkonnatavade nõudeid, mis olid ÜPP viimasest reformist juba välja jäetud.

Muudatusettepanek 642
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(21a) Selleks et võtta arvesse
põllumajandus- ja
karjakasvatussüsteemide mitmekesisust ja
keskkonnaolukorra erinevusi kogu liidus,
tuleks tunnustada, et lisaks heade
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste
nõuetele annavad põllumajandus-,
keskkonna- ja kliimameetmed või
sertifitseerimissüsteemid, mis on nende
tavade sarnased, kliimale ja keskkonnale
samaväärset või suuremat kasu. Teiselt
poolt, pidades silmas
mahepõllumajandussüsteemide
tunnustatud keskkonnakasu, tuleks
arvestada, et need süsteemid vastavad
automaatselt kõigile headele
põllumajandus- ja keskkonnatavadele.
Or. en
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Muudatusettepanek 643
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(21a) Komisjon tagab loomade heaolu,
keskkonnakaitset, kliimameetmeid ja
toiduga kindlustatust käsitlevate liidu
õigusaktide range rakendamise igal ajal
ja kõigis liikmesriikides. Sellest tulenevalt
kohaldab komisjon liikmesriikidepoolsete
korduvate rikkumiste korral
süstemaatiliselt asjakohaseid sanktsioone
ja karistusi.
Or. en

Muudatusettepanek 644
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga
meetmega maa heas põllumajandus- ja

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
täistootluse, kliimamuutuste leevendamise
ja nendega kohanemise parandamisele,
tegeleda veega seotud probleemidega,
pinnase kaitse ja kvaliteediga ning
elurikkuse kaitse ja kvaliteediga.
Raamistikku tuleb täiustada, et võtta
arvesse kliimamuutuste leevendamist ning
vajadust parandada
põllumajandusettevõtete jätkusuutlikkust.
Tunnistatakse, et iga meetmega maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmiseks saab saavutada mitmesuguseid
eesmärke. Raamistiku rakendamiseks
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keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud
III lisas sätestatud põhieesmärkidega, et
parandada maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju.
Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku osana kehtestatakse
põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse
kasutamise funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele
toetust abivahendi väljatöötamiseks,
samuti vajalike andmete säilitamise ja
töötlemise teenuste jaoks.

peaksid liikmesriigid iga liidu tasandil
kehtestatud standardi kohta määrama
kindlaks riikliku standardi, võttes arvesse
asjaomase maa-ala eriomadusi, sealhulgas
mulla- ja ilmastikutingimusi,
olemasolevaid põllumajandustingimusi,
maakasutust, külvikorda,
põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure.
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Selgitus
ÜPP on vaja vabastada täiendavatest üldnõuetest, mis erinevad vastavalt riigile või
piirkonnale ja mida ei saa alati neile kohandada, ja põhjendamatust tegevuskoormusest, eriti
väiksemate põllumajandusettevõtete puhul.
Kohustused, mis ületavad kehtivaid nõudeid, peavad olema valikulised ning need tuleb
maaelu arengu põllumajanduse keskkonnatoetuste näol tagasi maksta.

Muudatusettepanek 645
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga
meetmega maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud
III lisas sätestatud põhieesmärkidega, et
parandada maa heas põllumajandus- ja

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ja nendega
kohanemist ning vajadust parandada
põllumajandusettevõtete jätkusuutlikkust
ning eelkõige toitainete kasutamist.
Tunnistatakse, et iga meetmega maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmiseks saab saavutada mitmesuguseid
eesmärke. Raamistiku rakendamiseks
peaksid liikmesriigid iga liidu tasandil
kehtestatud standardi kohta määrama
kindlaks riikliku standardi, võttes arvesse
asjaomase maa-ala eriomadusi, sealhulgas
mulla- ja ilmastikutingimusi,
olemasolevaid põllumajandustingimusi,
erineva tootmise agronoomilisi omadusi,
maakasutust, külvikorda,
põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure.

AM\1167703ET.docx

151/194

PE629.664v01-00

ET

keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju.
Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku osana kehtestatakse
põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse
kasutamise funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele
toetust abivahendi väljatöötamiseks,
samuti vajalike andmete säilitamise ja
töötlemise teenuste jaoks.
Or. en

Muudatusettepanek 646
Michel Dantin
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
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kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud
III lisas sätestatud põhieesmärkidega, et
parandada maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju.
Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku osana kehtestatakse
põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse
kasutamise funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
AM\1167703ET.docx

kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid
võivad määrata kindlaks ka samaväärsed
tavad või sertifitseerimissüsteemid, millel
on kliimale ja keskkonnale kasulik mõju,
mis on sarnane ühe või mitme maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise tava mõjuga või sellest parem.
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rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele
toetust abivahendi väljatöötamiseks,
samuti vajalike andmete säilitamise ja
töötlemise teenuste jaoks.
Or. fr

Muudatusettepanek 647
Norbert Erdős
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku emamuutuste leevendamisele ja
nendega kohanemisele, tegeleda veega
seotud presmärk on aidata kaasa
kliiobleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga
meetmega maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud
III lisas sätestatud põhieesmärkidega, et

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust. Tunnistatakse, et iga
meetmega maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, et parandada maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku keskkonna- ja
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parandada maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa
heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku osana kehtestatakse
põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse
kasutamise funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele
toetust abivahendi väljatöötamiseks,
samuti vajalike andmete säilitamise ja
töötlemise teenuste jaoks.

kliimamõju.

Or. en
Selgitus
Arvestades raskusi, mida see võib kaasa tuua hulgale põllumajandusettevõtetele, eriti
lairibaühenduseta piirkondades, ei ole üldse mõistlik lisada toitainetega säästmise meede
tingimuslikkuse normidesse. Teisalt tuleb maksimaalselt tagada tingimuste ühetaoline
kohaldamine kogu ELis.

Muudatusettepanek 648
Mairead McGuinness
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
AM\1167703ET.docx
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku osana
kehtestatakse põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku osana
kehtestatakse põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Toitainete haldamise kava kasutamisel
tuleks võtta arvesse
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põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse kasutamise
funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.

põllumajandusettevõtete suurust ja selle
tootmise intensiivsust. Kõnealune
abivahend peaks aitama kaasa otsuste
tegemisele põllumajandusettevõtetes
kohapeal, alustades toitainete minimaalse
kasutamise funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.
Or. en

Muudatusettepanek 649
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc
Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamisik aitab kaasa kliimamuutuste
leevendamisele ja nendega kohanemisele,
tegeleda veega seotud probleemidega,
pinnase kaitse ja kvaliteediga ning
elurikkuse kaitse ja kvaliteediga.
Raamistik võtab eeskätt arvesse kuni
2020. aastani kehtestatud tavasid seoses
otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks
muutmisega, kliimamuutuste leevendamist
ning vajadust parandada
põllumajandusettevõtete jätkusuutlikkust
ning eelkõige toitainete kasutamist.
Tunnistatakse, et iga meetmega maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmiseks saab saavutada mitmesuguseid
eesmärke. Raamistiku rakendamiseks
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Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku osana
kehtestatakse põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse kasutamise
funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.

peaksid liikmesriigid kooskõlas iga liidu
tasandil kehtestatud miinimumstandardiga
määrama kindlaks riikliku standardi, võttes
arvesse asjaomase maa-ala eriomadusi,
sealhulgas mulla- ja ilmastikutingimusi,
olemasolevaid põllumajandustingimusi,
maakasutust, iga-aastast külvikorda,
põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku osana
kehtestatakse põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse kasutamise
funktsioonidega ning hõlmama vee- ja
mullamajandust, sisendite vähendamist ja
elurikkuse meetmeid. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.
Or. en
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Muudatusettepanek 650
Franc Bogovič
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku osana
kehtestatakse põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku osana
kehtestatakse põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
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soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse kasutamise
funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.

soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks
hiljemalt kolm aastat pärast käesoleva
määruse jõustumist. Kõnealune abivahend
peaks aitama kaasa otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse kasutamise
funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.
Or. en

Selgitus
Põllumajandusettevõtte säästlikku toitainekasutust soodustav abivahendist on kasu mitmel
viisil: see annab põllumajandusettevõtjatele otsustamist toetava abivahendi, soodustab
paremat saagikust ja säästu väetiste kasutamiselt, edendab taimede tasakaalustatud
toitumistingimusi ja paremat põllukultuuride kvaliteeti. Siiski on kõigile
põllumajandustootjaile kogu ELis vaja anda rohkem aega, et nad oleksid suutelised vahendit
kasutama, nagu kavandas Euroopa Komisjon. Selle muudatusettepanekuga tehakse ettepanek
võtta kasutusele kolmeaastane üleminekuaeg,

Muudatusettepanek 651
Momchil Nekov
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
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probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku osana
kehtestatakse põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse kasutamise
funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
AM\1167703ET.docx

probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
tolmeldajate hetkeolukorda, kasvatavate
kultuuride valikut, külvikorda,
põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku osana
kehtestatakse põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse kasutamise
funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
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rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.

põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.
Or. en

Muudatusettepanek 652
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist ja kemikaalide kasutuse
vähendamist. Tunnistatakse, et iga
meetmega maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
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liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku osana
kehtestatakse põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse kasutamise
funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.

põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku osana
kehtestatakse põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks sisendite
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete ja kemikaalide
minimaalse kasutamise funktsioonidega.
Laialdane koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.
Or. en

Selgitus
Põllumajandusettevõtte sööstlikku taimekasvatust soodustav abivahend peaks sisaldama kõiki
põllumajanduse tootmissisendeid, sealhulgas pestitsiide, biotsiide või veterinaarravimeid mitte ainult toitaineid.

Muudatusettepanek 653
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
AM\1167703ET.docx
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud
III lisas sätestatud põhieesmärkidega, et
parandada maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju.
Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku osana kehtestatakse
põllumajandusettevõtete põllumajandusliku
ja keskkonnaalase tulemuslikkuse
toetamiseks toitainete haldamise kavad,
kasutades selleks sihtotstarbelist
elektroonilist põllumajandusettevõtte
säästlikkust soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Neist maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõudeist peaks saama
võrdlusalus ja eelnevalt kindlaksmääratud
standard ökokavade väljatöötamiseks ja
rakendamiseks, et tagada, et
tavapärasesse põllumajandusse lõimitakse
kvantitatiivsed kliimamuutuste ja nende
leevendamise meetmed. Maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku osana
kehtestatakse põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
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põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse kasutamise
funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.

soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse kasutamise
funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.
Or. en

Muudatusettepanek 654
Angélique Delahaye
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab

(22) Maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku eesmärk on aidata kaasa
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega
kohanemisele, tegeleda veega seotud
probleemidega, pinnase kaitse ja
kvaliteediga ning elurikkuse kaitse ja
kvaliteediga. Raamistikku tuleb täiustada,
et võtta eeskätt arvesse kuni 2020. aastani
kehtestatud tavasid seoses otsetoetuste
keskkonnasäästlikumaks muutmisega,
kliimamuutuste leevendamist ning vajadust
parandada põllumajandusettevõtete
jätkusuutlikkust ning eelkõige toitainete
kasutamist. Tunnistatakse, et iga meetmega
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmiseks saab
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saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
külvikorda, põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku osana
kehtestatakse põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse kasutamise
funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.

saavutada mitmesuguseid eesmärke.
Raamistiku rakendamiseks peaksid
liikmesriigid iga liidu tasandil kehtestatud
standardi kohta määrama kindlaks riikliku
standardi, võttes arvesse asjaomase maaala eriomadusi, sealhulgas mulla- ja
ilmastikutingimusi, olemasolevaid
põllumajandustingimusi, maakasutust,
põllukultuuride mitmekesistamist,
põllumajandustavasid ja
põllumajandusstruktuure. Lisaks võivad
liikmesriigid määrata kindlaks teised
riiklikud standardid, mis on seotud III lisas
sätestatud põhieesmärkidega, et parandada
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
raamistiku keskkonna- ja kliimamõju. Maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete raamistiku osana
kehtestatakse põllumajandusettevõtete
põllumajandusliku ja keskkonnaalase
tulemuslikkuse toetamiseks toitainete
haldamise kavad, kasutades selleks
sihtotstarbelist elektroonilist
põllumajandusettevõtte säästlikkust
soodustavat abivahendit, mille
liikmesriigid teevad
põllumajandustootjatele kättesaadavaks.
Kõnealune abivahend peaks aitama kaasa
otsuste tegemisele
põllumajandusettevõtetes kohapeal,
alustades toitainete minimaalse kasutamise
funktsioonidega. Laialdane
koostalitlusvõime ja moodulitest
komplekteeritavus peaksid samuti
võimaldama lisada teisi
põllumajandusettevõtetes kohapeal
kasutatavaid elektroonilisi ja e-valitsuse
rakendusi. Põllumajandustootjatele üle
kogu liidu võrdsete tingimuste tagamiseks
võib komisjon anda liikmesriikidele toetust
abivahendi väljatöötamiseks, samuti
vajalike andmete säilitamise ja töötlemise
teenuste jaoks.
Or. fr
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Muudatusettepanek 655
Paul Brannen
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(22a) Kuigi põllumajanduses
kasutatavad plasttooted moodustavad
väikese osa kogu kasutatavast plastist ja
tekkivatest plastijäätmetest, on nende
kasutamine geograafiliselt
kontsentreeritud. Pealegi on
põllumajandusplasti eri kategooriatesse
kuuluvad tooted väga sarnase koostisega,
mistõttu see jäätmevoog on
ringlussevõtjale väga väärtuslik. ÜPP
strateegiakavades tuleks käsitleda
põllumajanduse plastijäätmete probleemi
ja Euroopa Komisjon peaks 2023. aastaks
kehtestama asjakohasel viisil
plastijäätmetega seoses maa hea
põllumajandus- ja keskkonnaseisundi
standardi kui keskpika perioodi uue
rangema tingimuse. Uue nõuetele
vastavuse tingimuse raames oleksid
põllumajandustootjad kohustatud
kasutama volitatud jäätmekäitlusettevõtja
teenust, et korraldada plasti kogumist ja
ringlussevõtmist, ning säilitama tõendeid
plastijäätmete nõuetekohase käitamise
kohta.
Or. en

Muudatusettepanek 656
Paul Brannen
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
Komisjoni ettepanek
(23) Selleks et kohustuslikud
majandamisnõuded hakkaksid
põllumajandusliku majapidamise tasandil
AM\1167703ET.docx

Muudatusettepanek
(23) Selleks et kohustuslikud
majandamisnõuded hakkaksid
põllumajandusliku majapidamise tasandil
167/194

PE629.664v01-00

ET

toimima ja oleks tagatud
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine,
peavad liikmesriigid neid täiel määral
rakendama. Tingimuslikkuse eeskirjade
järjepidevuse tagamiseks seoses poliitika
jätkusuutlikkuse parandamisega peaksid
kohustuslikud majandamisnõuded
hõlmama keskkonda, rahvatervist,
loomatervist, taimetervist ja loomade
heaolu käsitlevaid peamisi liidu õigusakte,
mille kohaldamine riigi tasandil tähendab
põllumajandustootjatele täpseid kohustusi,
sealhulgas nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ11 ja Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ12 või
nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ13 kohaseid
kohustusi. Selleks et täita Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
1306/201314 lisas esitatud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu tehtud
ühisavaldust, on Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ15 ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/128/EÜ16 asjakohased sätted
kohustuslike majandamisnõuetena lisatud
tingimuslikkuse kohaldamisalasse ning
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
loetelu on vastavalt kohandatud.

toimima ja oleks tagatud
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine,
peavad liikmesriigid neid täiel määral
rakendama. Tingimuslikkuse eeskirjade
järjepidevuse tagamiseks seoses poliitika
jätkusuutlikkuse parandamisega peaksid
kohustuslikud majandamisnõuded
hõlmama keskkonda, rahvatervist,
loomatervist, taimetervist ja loomade
heaolu käsitlevaid peamisi liidu õigusakte,
mille kohaldamine riigi tasandil tähendab
põllumajandustootjatele täpseid kohustusi,
sealhulgas nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ11 ja Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ12 või
nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ13 kohaseid
kohustusi. Selleks et täita Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
1306/201314 lisas esitatud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu tehtud
ühisavaldust, on Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ15 ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/128/EÜ16 asjakohased sätted
kohustuslike majandamisnõuetena lisatud
tingimuslikkuse kohaldamisalasse, samuti
direktiivi [Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiiv XXX teatavate
plasttoodete mõju kohta keskkonnale] ja
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
[määrus (EL) 2018/XXX
veterinaarravimite kohta ning millega
tunnistatakse kehtetuks direktiiv
2001/82/EÜ] kohaldamisalasse; ning maa
heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis
hoidmise nõuete loetelu on vastavalt
kohandatud.

_________________

_________________

11

Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse
kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

11

12

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
2009/147/EÜ, 30. november 2009.,
loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L
20, 26.1.2010, lk 7)

12

13

13

Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta
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Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse
kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
2009/147/EÜ, 30. november 2009.,
loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L
20, 26.1.2010, lk 7)
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direktiiv 91/676/EMÜ veekogude
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva
nitraadireostuse eest (EÜT L 375,
31.12.1991, lk 1).

direktiiv 91/676/EMÜ veekogude
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva
nitraadireostuse eest (EÜT L 375,
31.12.1991, lk 1).

14

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL)
nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ)
nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ)
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ)
nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013,
lk 549).

14

15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
23. oktoobri 2000. aasta
direktiiv 2000/60/EÜ, millega
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane
tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000,
lk 1).

15

16

16

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21.
oktoobri 2009. aasta direktiiv
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide
säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L
309, 24.11.2009, lk 71);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL)
nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ)
nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ)
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ)
nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013,
lk 549).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
23. oktoobri 2000. aasta
direktiiv 2000/60/EÜ, millega
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane
tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000,
lk 1).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21.
oktoobri 2009. aasta direktiiv
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide
säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L
309, 24.11.2009, lk 71);
Or. en
Selgitus

Loomaomanikud ja loomapidajad on kohustatud pidama registrit neile antud ravimitest.
Määruses märgitakse samuti, et „Mikroobivastaseid ravimeid ei tohi kasutada rutiinselt...“
Euroopa Parlamendi volitusega seoses SUP direktiiviga praeguses etapis (kolmepoolsed
läbirääkimised) tehakse ettepanek keelustada hapniku toimel lagunevad tooted, nagu need,
mida praegu ikka põllumajanduses kasutatakse (nt multškile). Meie muldade tervise huvides
on ülioluline, et ka seda rakendatakse ja kontrollitakse. (Vajaduse korral, siis kui maa heas
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded, mitte kohustuslikud
majandamistingimused.

Muudatusettepanek 657
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
AM\1167703ET.docx
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Selleks et kohustuslikud
majandamisnõuded hakkaksid
põllumajandusliku majapidamise tasandil
toimima ja oleks tagatud
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine,
peavad liikmesriigid neid täiel määral
rakendama. Tingimuslikkuse eeskirjade
järjepidevuse tagamiseks seoses poliitika
jätkusuutlikkuse parandamisega peaksid
kohustuslikud majandamisnõuded
hõlmama keskkonda, rahvatervist,
loomatervist, taimetervist ja loomade
heaolu käsitlevaid peamisi liidu õigusakte,
mille kohaldamine riigi tasandil tähendab
põllumajandustootjatele täpseid kohustusi,
sealhulgas nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ11 ja Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ12 või
nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ13 kohaseid
kohustusi. Selleks et täita Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
1306/201314 lisas esitatud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu tehtud
ühisavaldust, on Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ15 ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/128/EÜ16 asjakohased sätted
kohustuslike majandamisnõuetena lisatud
tingimuslikkuse kohaldamisalasse ning
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
loetelu on vastavalt kohandatud.

(23) Selleks et kohustuslikud
majandamisnõuded hakkaksid
põllumajandusliku majapidamise tasandil
toimima ja oleks tagatud
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine,
peavad liikmesriigid neid täiel määral
rakendama. Tingimuslikkuse eeskirjade
järjepidevuse tagamiseks seoses poliitika
jätkusuutlikkuse parandamisega peaksid
kohustuslikud majandamisnõuded
hõlmama keskkonda, rahvatervist,
loomatervist, taimetervist ja loomade
heaolu käsitlevaid liidu õigusakte, mille
kohaldamine riigi tasandil tähendab
põllumajandustootjatele täpseid kohustusi,
sealhulgas nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ11 ja Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ12 või
nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ13 kohaseid
kohustusi. Selleks et täita Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
1306/201314 lisas esitatud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu tehtud
ühisavaldust, on Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ15 ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/128/EÜ16 asjakohased sätted
kohustuslike majandamisnõuetena lisatud
tingimuslikkuse kohaldamisalasse ning
maa heas põllumajandus- ja
keskkonnaseisundis hoidmise nõuete
loetelu on vastavalt kohandatud.

_________________

_________________
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Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse
kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

11

12

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
2009/147/EÜ, 30. november 2009.,
loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L
20, 26.1.2010, lk 7)

12

13

13

Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta
direktiiv 91/676/EMÜ veekogude
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva
PE629.664v01-00
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Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse
kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
2009/147/EÜ, 30. november 2009.,
loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L
20, 26.1.2010, lk 7)
Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta
direktiiv 91/676/EMÜ veekogude
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva
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nitraadireostuse eest (EÜT L 375,
31.12.1991, lk 1).

nitraadireostuse eest (EÜT L 375,
31.12.1991, lk 1).

14

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL)
nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ)
nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ)
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ)
nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013,
lk 549).

14

15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
23. oktoobri 2000. aasta
direktiiv 2000/60/EÜ, millega
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane
tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000,
lk 1).

15

16

16

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21.
oktoobri 2009. aasta direktiiv
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide
säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L
309, 24.11.2009, lk 71);

Euroopa Parlamendi ja nõukogu
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL)
nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ)
nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ)
nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ)
nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013,
lk 549).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
23. oktoobri 2000. aasta
direktiiv 2000/60/EÜ, millega
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane
tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000,
lk 1).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21.
oktoobri 2009. aasta direktiiv
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide
säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L
309, 24.11.2009, lk 71);
Or. en

Muudatusettepanek 658
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin,
Momchil Nekov, Marc Tarabella
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma ja kehtestama
põllumajandusettevõtete selliste
nõustamisteenustega seotud huvide
konflikti vältimise korra, mille eesmärk
on parandada põllumajanduslike
majapidamiste ja põllumajandusettevõtete
säästvat majandamist ja üldist
tulemuslikkust, hõlmates majanduslikku,
keskkonna- ja sotsiaalset mõõdet ja artiklis
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põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

6 osutatud käesoleva määruse
erieesmärke, ning et määrata kindlaks
vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga,
samuti loomade heaoluga. Viimaste
loetelu hõlmab põllumajandustootjatele ja
teistele ÜPP toetusesaajatele kehtivaid või
vajalikke standardeid, mis on sätestatud
ÜPP strateegiakavades, ning neid
standardeid, mis tulenevad vett ja
pestitsiidide vähendamist käsitlevatest
õigusaktidest, ning ka agroökoloogilistest
meetmetest, toitainete säästva
majandamise edendamisest,
antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
sätestama huvide konfliktide vältimise
korra ja kaasama nõustajaid
põllumajandusalaste teadmiste ja
innovatsioonisüsteemide (AKIS) raames, et
olla võimeline pakkuma teadustegevuse ja
innovatsiooni kaudu arendatud ajakohast
tehnoloogilist ja teadusteavet.
Or. en

Muudatusettepanek 659
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek
(24)

Liikmesriigid peaksid kasutusele
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Muudatusettepanek
(24)
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Liikmesriigid peaksid kasutusele
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võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet. Kõik ELi algatused, mis on
seotud nõustamisteenuste ja
innovatsioonisüsteemidega, peavad
rajanema võimaluse korral juba
olemasolevatel teenustel ja süsteemidel
liikmesriikide tasandil ning keskenduma
lisaväärtuse andmisele.
Or. en

Muudatusettepanek 660
Nicola Caputo
AM\1167703ET.docx
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet. Kõik ELi algatused, mis on
seotud nõustamisteenuste ja
innovatsioonisüsteemidega, peavad
rajanema võimaluse korral juba
olemasolevatel teenustel ja süsteemidel
liikmesriikide tasandil ning keskenduma
lisaväärtuse andmisele.

PE629.664v01-00

ET

174/194

AM\1167703ET.docx

Or. en
Selgitus
Liikmesriigid peaksid põllumajandusettevõtete nõustamisteenuste tõhustamisel ÜPP uue
strateegiakava alusel tuginema olemasolevatele struktuuridele ning kasutama vajaduse korral
juba tehtud jõupingutusi. Seda siiski ainult juhul, kui see tagab nende teenuste tõhusama
osutamise.

Muudatusettepanek 661
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe

(24) Liikmesriikidele tuleks anda
võimalus võtta kasutusele
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest,
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võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

samuti eesmärgist soodustada toitainete
säästlikku kasutamist. Nõustamise
kvaliteedi ja tõhususe võimendamiseks
peaksid liikmesriigid kasutama ära
olemasolevaid innovaatilisi süsteeme ja
seejärel kaasama nõustajaid
põllumajandusalaste teadmiste ja
innovatsioonisüsteemide (AKIS) raames, et
olla võimeline pakkuma teadustegevuse ja
innovatsiooni kaudu arendatud ajakohast
tehnoloogilist ja teadusteavet.
Or. ro

Muudatusettepanek 662
Matt Carthy
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,

(24) Liikmesriigid peaksid määrama
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenuseid tuleks pakkuda
tasuta, konkreetsete kavade osana, ja need
peaksid aitama põllumajandustootjatel ning
teistel ÜPP toetuse saajatel ühelt poolt
paremini mõista põllumajandusettevõtte
juhtimise ja maa majandamise vahelist
seost ning teiselt poolt teatud standardeid,
nõudeid ja teavet sealhulgas seoses
keskkonna ja kliimaga. Viimaste loetelu
hõlmab põllumajandustootjatele ja teistele
ÜPP toetusesaajatele kehtivaid või
vajalikke standardeid, mis on sätestatud
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mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

ÜPP strateegiakavades, ning neid
standardeid, mis tulenevad vee ja
pestitsiidide säästvat kasutamist
käsitlevatest õigusaktidest, ning ka
antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.
Or. en

Muudatusettepanek 663
Anja Hazekamp
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna-,
loomade heaolu ja sotsiaalset mõõdet, ning
et määrata kindlaks vajalikud parandused
seoses ÜPP strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses loomade heaolu,
keskkonna ja kliimaga. Viimaste loetelu
hõlmab põllumajandustootjatele ja teistele
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toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

ÜPP toetusesaajatele kehtivaid või
vajalikke standardeid, mis on sätestatud
ÜPP strateegiakavades, ning neid
standardeid, mis tulenevad vett,
põllumajandusloomade kaitset ja
pestitsiidide säästvat kasutamist
käsitlevatest õigusaktidest, ning ka
antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.
Or. en

Muudatusettepanek 664
James Nicholson, Jørn Dohrmann
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
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sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
võtma aluseks olemasolevad
innovaatilised süsteemid ja seejärel
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.
Or. en

Muudatusettepanek 665
Mairead McGuinness
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista

(24) Liikmesriigid peaksid tagama, et
põllumajandustootjatel on juurdepääs
nõustamisteenustele, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista

AM\1167703ET.docx

179/194

PE629.664v01-00

ET

põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest, riskijuhtimisest ja
ohutusest põllumajandusettevõtetes.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.
Or. en

Muudatusettepanek 666
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek
(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
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Muudatusettepanek
(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete täistootlust,
säästvat majandamist ja üldist
tulemuslikkust, hõlmates majanduslikku,
keskkonna- ja sotsiaalset mõõdet, ning et
määrata kindlaks vajalikud parandused
seoses ÜPP strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
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põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja taimekaitsevahendite
säästvat kasutamist käsitlevatest
õigusaktidest, ning ka
antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.
Or. it

Selgitus
Põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste peamine eesmärk peaks olema täistootluse
parandamine ning põllumajandustootjate teavitamine kehtivatest õigusaktidest – vastasel
juhul ei ergutata põllumajandustootjaid kunagi neid kasutama.
Õige mõiste on „taimekaitsevahendid“, mitte „pestitsiidid“.

Muudatusettepanek 667
Ricardo Serrão Santos
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek
(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
AM\1167703ET.docx

Muudatusettepanek
(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
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põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt, eelkõige tingimuslikkuse
valdkonnas, teatud standardeid, nõudeid ja
teavet sealhulgas seoses keskkonna ja
kliimaga. Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.
Or. pt

Muudatusettepanek 668
Clara Eugenia Aguilera García
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek
(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
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Muudatusettepanek
(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
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nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest, agroökoloogilistest
tavadest ja riskijuhtimisest. Nõustamise
kvaliteedi ja tõhususe võimendamiseks
peaksid liikmesriigid kaasama nõustajaid
põllumajandusalaste teadmiste ja
innovatsioonisüsteemide (AKIS) raames, et
olla võimeline pakkuma teadustegevuse ja
innovatsiooni kaudu arendatud ajakohast
tehnoloogilist ja teadusteavet.
Or. es

Muudatusettepanek 669
Paolo De Castro, Giovanni La Via
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek
(24)
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võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama põllumajandusettevõtete
nõustamisasutusi põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.
Or. it

Muudatusettepanek 670
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao
Ettepanek võtta vastu määrus
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama põllumajandusettevõtete
nõustamisasutusi põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.
Or. it

Muudatusettepanek 671
Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez
Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma avalikud põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vett ja pestitsiidide
kasutamise vähendamist, agroökoloogilisi
tavasid käsitlevatest õigusaktidest, ning ka
antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest. Nõustamise kvaliteedi
ja tõhususe võimendamiseks peaksid
liikmesriigid kaasama nõustajaid
põllumajandusalaste teadmiste ja
innovatsioonisüsteemide (AKIS) raames, et
olla võimeline pakkuma teadustegevuse ja
innovatsiooni kaudu arendatud ajakohast
tehnoloogilist ja teadusteavet.
Or. es

Muudatusettepanek 672
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

(24) Liikmesriigid peaksid osutama
kvaliteetseid põllumajandusettevõtete
nõustamisteenuseid, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.
Or. en
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Selgitus
Põllumajandusettevõtjatel on vaja omandada uut tüüpi oskusi ja teadmisi selleks, et võtta
kasutusele uusi ja kestlikumaid põllumajandustavasid, mis on sageli keerukamad kui
praegused. Kvaliteetsete põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste osutamine saab seepärast
üha olulisemaks.

Muudatusettepanek 673
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa
Pietikäinen, Anja Hazekamp
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses keskkonna ja kliimaga.
Viimaste loetelu hõlmab
põllumajandustootjatele ja teistele ÜPP
toetusesaajatele kehtivaid või vajalikke
standardeid, mis on sätestatud ÜPP
strateegiakavades, ning neid standardeid,
mis tulenevad vee ja pestitsiidide säästvat
kasutamist käsitlevatest õigusaktidest, ning
ka antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
võimendamiseks peaksid liikmesriigid

(24) Liikmesriigid peaksid kasutusele
võtma põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused, et parandada
põllumajanduslike majapidamiste ja
põllumajandusettevõtete säästvat
majandamist ja üldist tulemuslikkust,
hõlmates majanduslikku, keskkonna- ja
sotsiaalset mõõdet, ning et määrata
kindlaks vajalikud parandused seoses ÜPP
strateegiakavades sätestatud
põllumajandusettevõtete tasandi kõigi
meetmetega. Asjaomased
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused peaksid aitama
põllumajandustootjatel ning teistel ÜPP
toetuse saajatel ühelt poolt paremini mõista
põllumajandusettevõtte juhtimise ja maa
majandamise vahelist seost ning teiselt
poolt teatud standardeid, nõudeid ja teavet
sealhulgas seoses loomade heaolu,
keskkonna ja kliimaga. Viimaste loetelu
hõlmab põllumajandustootjatele ja teistele
ÜPP toetusesaajatele kehtivaid või
vajalikke standardeid, mis on sätestatud
ÜPP strateegiakavades, ning neid
standardeid, mis tulenevad vee ja
pestitsiidide säästvat kasutamist
käsitlevatest õigusaktidest, ning ka
antimikroobikumiresistentsuse vastase
võitluse algatustest ja riskijuhtimisest.
Nõustamise kvaliteedi ja tõhususe
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kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.

võimendamiseks peaksid liikmesriigid
kaasama nõustajaid põllumajandusalaste
teadmiste ja innovatsioonisüsteemide
(AKIS) raames, et olla võimeline pakkuma
teadustegevuse ja innovatsiooni kaudu
arendatud ajakohast tehnoloogilist ja
teadusteavet.
Or. en
Selgitus

Euroopa Kontrollikoja eriaruandest nr 31/2018 selgus, et üldine ELi loomade heaolu
käsitlevate õigusaktide järgimine jääb mitterahuldavaks. Põllumajandusettevõtete
nõuandeteenused peaksid etendama üliolulist rolli puduuste tuvastamisel ja toetusesaajate
aitamisel, et nad saavutaksid nõuetele vastavuse.

Muudatusettepanek 674
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(24a) Et tagada kvaliteetsete
põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste
osutamine kõigile põllumajandustootjaile
liidus, peaks komisjon määratlema
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenustele miinimumnõuded
seoses osutatava teenuse kvaliteedi ja
territoriaalse hõlmatusega. Komisjon
peaks enne käesoleva määruse jõustumist
ja kvaliteedikontrolli eesmärgil
akrediteerima kõik
põllumajandusettevõtete
nõustamisteenused. Juhtudel, kui ta
otsustab, et põllumajandusettevõtete
nõustamisteenus ei vasta
miinimumnõuetele, peaks komisjon
teavitama asjaomast liikmesriiki
kirjalikult ja nõudma, et see võtaks
parandusmeetmed.
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Or. en
Selgitus
Põllumajandusettevõtjatel on vaja omandada uut tüüpi oskusi ja teadmisi selleks, et võtta
kasutusele uusi ja kestlikumaid põllumajandustavasid, mis on sageli keerukamad kui
praegused. Kvaliteetsete põllumajandusettevõtete nõuandeteenuste osutamine saab seepärast
üha olulisemaks. Paistab siiski, et praegusel ÜPP-l eo ole tõelist kvaliteedikontrollisüsteemi
põllumajandustootjate nõustamisteenuste jaoks, kelle suutlikkus põllumajandustootjaid aidata
on liikmesriikide lõikes väga erinev.

Muudatusettepanek 675
Norbert Erdős
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
Komisjoni ettepanek
(25) Sissetulekutoetuse õiglasema
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste
summasid, mis ületavad teatavat künnist,
vähendada ning asjaomasest
vähendamisest tekkivat summat tuleks
kasutada esmajärjekorras täiendavaks
ümberjaotavaks sissetulekutoetuseks
jätkusuutlikkuse eesmärgil, või paigutada
ümber EAFRD-sse. Tööhõivele avalduva
negatiivse mõju vältimiseks tuleks
mehhanismi kohaldamisel arvesse võtta
tööjõudu.

Muudatusettepanek
välja jäetud

Or. en
Selgitus
Põllumajandusstruktuurid ja nendega seotud põllumajandusettevõtete iseloomustavad
tunnused on liikmesriigiti täiesti erinevad. Me ei saa kõiki ühe mütsiga lüüa, me ei saa
kohaldada kõigile liikmesriikidele kohustuslikku piiramist ega vähendamist. Me saame
kehtestada kohustusliku piiramise või vähendamise kas liikmesriigi tasandil või võtta need
kasutusele vabatahtlikkuse alusel.

Muudatusettepanek 676
Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste
summasid, mis ületavad teatavat künnist,
vähendada ning asjaomasest vähendamisest
tekkivat summat tuleks kasutada
esmajärjekorras täiendavaks
ümberjaotavaks sissetulekutoetuseks
jätkusuutlikkuse eesmärgil, või paigutada
ümber EAFRD-sse. Tööhõivele avalduva
negatiivse mõju vältimiseks tuleks
mehhanismi kohaldamisel arvesse võtta
tööjõudu.

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste
summasid, mis ületavad teatavat künnist,
vähendada ning asjaomasest vähendamisest
tekkivat summat tuleks kasutada
otsetoetusteks ja esmajärjekorras
täiendavaks ümberjaotavaks
sissetulekutoetuseks jätkusuutlikkuse
eesmärgil, või paigutada ümber EAFRDsse määruses sätestatud ajavahemiku
jooksul. Otsetoetustele ülempiiri seadmist
tuleks kasutada täiendusena või
alternatiivina täiendavale ümberjaotavale
toetusele, kui see on juba piisavalt
ambitsioonikas. Tööhõivele avalduva
negatiivse mõju vältimiseks tuleks
mehhanismi kohaldamisel arvesse võtta
tööjõudu.
Or. fr

Muudatusettepanek 677
Peter Jahr
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste
summasid, mis ületavad teatavat künnist,
vähendada ning asjaomasest vähendamisest
tekkivat summat tuleks kasutada
esmajärjekorras täiendavaks
ümberjaotavaks sissetulekutoetuseks
jätkusuutlikkuse eesmärgil, või paigutada
ümber EAFRD-sse. Tööhõivele avalduva
negatiivse mõju vältimiseks tuleks
mehhanismi kohaldamisel arvesse võtta
tööjõudu.

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste
summasid, mis ületavad teatavat künnist,
vähendada ning asjaomasest vähendamisest
tekkivat summat tuleks kasutada
tootmiskohustusega sidumata
otsetoetusteks ja esmajärjekorras
täiendavaks ümberjaotavaks
sissetulekutoetuseks jätkusuutlikkuse
eesmärgil, või paigutada ümber EAFRDsse. Selleks, et vältida negatiivset mõju
põllumajandusettevõtete ühendustele,
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tuleks kooperatiivide ja nendega
võrreldavate ühenduste täisliikmeid
kohelda, nagu üksikuid
põllumajandustootjaid. Tööhõivele
avalduva negatiivse mõju vältimiseks
tuleks mehhanismi kohaldamisel arvesse
võtta tööjõudu.
Or. de

Muudatusettepanek 678
Daniel Buda
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste
summasid, mis ületavad teatavat künnist,
vähendada ning asjaomasest vähendamisest
tekkivat summat tuleks kasutada
esmajärjekorras täiendavaks
ümberjaotavaks sissetulekutoetuseks
jätkusuutlikkuse eesmärgil, või paigutada
ümber EAFRD-sse. Tööhõivele avalduva
negatiivse mõju vältimiseks tuleks
mehhanismi kohaldamisel arvesse võtta
tööjõudu.

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste
summasid, mis ületavad teatavat künnist,
vähendada ning asjaomasest vähendamisest
tekkivat summat tuleks kasutada
tootmiskohustusega sidumata
otsetoetusteks ja esmajärjekorras
täiendavaks ümberjaotavaks
sissetulekutoetuseks jätkusuutlikkuse
eesmärgil, või paigutada ümber EAFRDsse. Tööhõivele avalduva negatiivse mõju
vältimiseks tuleks mehhanismi
kohaldamisel arvesse võtta tööjõudu.
Komisjon ja liikmesriigid peaksid
käesoleva põhjenduse rakendamisel
tagama veelgi kindlamini kõigi
põllumajandusettevõtete säästev areng.
Or. ro

Muudatusettepanek 679
Nuno Melo
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste
summasid, mis ületavad teatavat künnist,
vähendada ning asjaomasest vähendamisest
tekkivat summat tuleks kasutada
esmajärjekorras täiendavaks
ümberjaotavaks sissetulekutoetuseks
jätkusuutlikkuse eesmärgil, või paigutada
ümber EAFRD-sse. Tööhõivele avalduva
negatiivse mõju vältimiseks tuleks
mehhanismi kohaldamisel arvesse võtta
tööjõudu.

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema
jaotamise tagamiseks peaks see toetus
keskenduma neile põllumajandustootjaile,
kes panustavad aktiivselt kestlikkuse
majanduslikku, keskkonnaalasesse ja
sotsiaalsesse mõõtmesse. See tuleks
saavutada tõelise põllumajandustootja
selge määratluse kaudu kõigis
liikmesriikides. Liikmesriigid võivad
otsustada ka, et otsetoetuste summasid,
mis ületavad teatavat künnist, tuleks
vähendada ning asjaomasest vähendamisest
tekkivat summat tuleks kasutada
tootmiskohustusega sidumata
otsetoetusteks. Tööhõivele avalduva
negatiivse mõju vältimiseks võiks
mehhanismi kohaldamisel arvesse võtta
tööjõudu.
Or. en

Muudatusettepanek 680
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste
summasid, mis ületavad teatavat künnist,
vähendada ning asjaomasest vähendamisest
tekkivat summat tuleks kasutada
esmajärjekorras täiendavaks
ümberjaotavaks sissetulekutoetuseks
jätkusuutlikkuse eesmärgil, või paigutada
ümber EAFRD-sse. Tööhõivele avalduva
negatiivse mõju vältimiseks tuleks
mehhanismi kohaldamisel arvesse võtta
tööjõudu.

(25) Sissetulekutoetuse õiglasema
jaotamise tagamiseks tuleks otsetoetuste
summasid, mis ületavad teatavat künnist,
vähendada ning asjaomasest vähendamisest
tekkivat summat tuleks kasutada
tootmiskohustusega sidumata
otsetoetusteks täiendava ümberjaotava
sissetulekutoetuse jaoks jätkusuutlikkuse
eesmärgil.

Or. en
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Selgitus
I samba toetuse piiramisest tekkivad summad peaksid jääma ümberjaotavate toetustena I
sambasse.
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