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Muudatusettepanek 106
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon tegi ettepaneku muuta 
ÜPP tulemuspõhiseks (nn 
rakendamismudel). Uues õigusraamistikus 
peaks liit kehtestama poliitilised 
alusparameetrid, näiteks ÜPP eesmärgid ja 
põhinõuded ning liikmesriikidel tuleks 
kanda suuremat vastutust eesmärkide 
täitmisel ja sihtide saavutamisel. 
Liikmesriigid peaksid koostama ÜPP 
strateegiakavad, mille peab heaks kiitma 
komisjon ja mida hakkavad rakendama 
liikmesriigid.

(2) Komisjon tegi ettepaneku muuta 
ÜPP tulemuspõhiseks (nn 
rakendamismudel). Uues õigusraamistikus 
peaks liit kehtestama poliitilised 
parameetrid, näiteks ÜPP eesmärgid ja 
põhinõuded. On vaja tugevat liidu 
raamistikku, et ÜPP jääks ühiseks 
poliitikaks ja et tagada võrdsed 
tingimused. Liikmesriikidel on ka suurem 
vastutus selles osas, kuidas täita eesmärke 
ja saavutada sihte. Liikmesriigid peaksid 
eelanalüüsile ja vajaduste hindamisele 
tuginedes koostama ÜPP strateegiakavad, 
mille peab heaks kiitma komisjon ja mida 
hakkavad rakendama liikmesriigid.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Ühise põllumajanduspoliitika 
järgmist reformi silmas pidades ja uusi 
Euroopa rohelise kokkuleppe ambitsioone 
arvesse võttes peaksid liikmesriigid veelgi 
edendama kehtivaid põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimameetmeid ja kõiki 
muid vahendeid, mis võivad aidata 
põllumajandustootjatel liikuda 
ökoloogilise ülemineku suunas.

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Paraku ei lepitud õigel ajal kokku 
seadusandlikku menetlust, mis oleks 
võimaldanud liikmesriikidel ja komisjonil 
valmistada ette kõik vajalikud elemendid 
uue õigusraamistiku ja ÜPP 
strateegiakavade kohaldamiseks alates 1. 
jaanuarist 2021, nagu komisjon algselt 
soovitas.

(3) Paraku ei lepitud õigel ajal kokku 
seadusandlikku menetlust, mis oleks 
võimaldanud liikmesriikidel ja komisjonil 
valmistada ette kõik vajalikud elemendid 
uue õigusraamistiku ja ÜPP 
strateegiakavade kohaldamiseks alates 1. 
jaanuarist 2021, nagu komisjon algselt 
soovitas, ning see on tekitanud suurt 
ebakindlust ning riske 
põllumajandussektorile ja selle 
ettevõtjatele.

Or. ro

Muudatusettepanek 109
Petros Kokkalis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Paraku ei lepitud õigel ajal kokku 
seadusandlikku menetlust, mis oleks 
võimaldanud liikmesriikidel ja komisjonil 
valmistada ette kõik vajalikud elemendid 
uue õigusraamistiku ja ÜPP 
strateegiakavade kohaldamiseks alates 1. 
jaanuarist 2021, nagu komisjon algselt 
soovitas.

(3) Paraku ei lepitud õigel ajal kokku 
seadusandlikku menetlust, mis oleks 
võimaldanud liikmesriikidel ja komisjonil 
valmistada ette kõik vajalikud elemendid 
uue õigusraamistiku ja ÜPP 
strateegiakavade kohaldamiseks alates 1. 
jaanuarist 2021, nagu komisjon algselt 
soovitas. Selline viivitus tekitab 
põllumajandustootjate, 
põllumajandussektori ja muude ÜPP 
toetusesaajate jaoks ebakindlust.

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et põllumajandustootjad 
ning teised toetusesaajad saaksid Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 2021. 
aastal toetust, peaks liit andma vastavalt 
kehtivale õigusraamistikule, mis hõlmab 
perioodi 2014–2020, toetust veel ühe aasta 
jooksul. Kehtiv õigusraamistik on 
kehtestatud eelkõige Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrustega (EL) nr 
1303/2013,7 (EL) nr 1305/2013,8 (EL) nr 
1306/2013,9 (EL) nr 1307/2013,10 (EL) nr 
1308/2013,11 (EL) nr 228/201312 ja (EL) nr 
229/201313. Selleks et hõlbustada 
üleminekut olemasolevatelt toetuskavadelt 
uuele õigusraamistikule, mis hõlmab 
ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2022, 
tuleks ette näha eeskirjad, millega 
reguleeritakse, kuidas integreerida teatav 
mitmeaastane toetus uude 
õigusraamistikku.

(4) Selleks et põllumajandustootjad 
ning teised toetusesaajad saaksid Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 2021. 
aastal toetust, peaks liit andma vastavalt 
kehtivale õigusraamistikule, mis hõlmab 
perioodi 2014–2020, toetust veel ühe aasta 
jooksul. Liikmesriigid peaksid tagama, et 
see toetus põllumajandustootjatele 
üleminekuperioodil ei katkeks. Kehtiv 
õigusraamistik on kehtestatud eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrustega (EL) nr 1303/2013,7 (EL) nr 
1305/2013,8 (EL) nr 1306/2013,9 (EL) nr 
1307/2013,10 (EL) nr 1308/2013,11 (EL) nr 
228/201312 ja (EL) nr 229/201313. Selleks 
et hõlbustada üleminekut olemasolevatelt 
toetuskavadelt uuele õigusraamistikule, 
mis hõlmab ajavahemikku alates 1. 
jaanuarist 2022, tuleks ette näha eeskirjad, 
millega reguleeritakse, kuidas integreerida 
teatav mitmeaastane toetus uude 
õigusraamistikku.

__________________ __________________
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1303/2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 320).

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1303/2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 320).
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8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 487).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 487).

9 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).

9 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).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) 
nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 608).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) 
nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 608).

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, 
(EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja 
(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 671).

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, 
(EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja 
(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 671).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
23).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
23).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 
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põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).

põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).

Or. pl

Selgitus

Käesolev määrus peaks aitama kaasa sellele, et riiklikud haldusasutused ja makseasutused 
saaksid üleminekuperioodil teha lõplikele abisaajatele makseid ilma viivitusteta.

Muudatusettepanek 111
Petros Kokkalis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et põllumajandustootjad 
ning teised toetusesaajad saaksid Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 2021. 
aastal toetust, peaks liit andma vastavalt 
kehtivale õigusraamistikule, mis hõlmab 
perioodi 2014–2020, toetust veel ühe aasta 
jooksul. Kehtiv õigusraamistik on 
kehtestatud eelkõige Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrustega (EL) nr 
1303/2013,7 (EL) nr 1305/2013,8 (EL) nr 
1306/2013,9 (EL) nr 1307/2013,10 (EL) nr 
1308/2013,11 (EL) nr 228/201312 ja (EL) nr 
229/201313. Selleks et hõlbustada 
üleminekut olemasolevatelt toetuskavadelt 
uuele õigusraamistikule, mis hõlmab 
ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2022, 
tuleks ette näha eeskirjad, millega 
reguleeritakse, kuidas integreerida teatav 
mitmeaastane toetus uude 
õigusraamistikku.

(4) Selleks et põllumajandustootjad 
ning teised toetusesaajad saaksid Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 2021. 
aastal ja edaspidi toetust, peaks liit andma 
vastavalt kehtivale õigusraamistikule 
toetust üleminekuperioodil, mis hõlmab 
perioodi 2014–2020. Kehtiv õigusraamistik 
on kehtestatud eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 
1303/2013,7 (EL) nr 1305/2013,8 (EL) nr 
1306/2013,9 (EL) nr 1307/2013,10 (EL) nr 
1308/2013,11 (EL) nr 228/201312 ja (EL) nr 
229/201313. Selleks et hõlbustada 
üleminekut olemasolevatelt toetuskavadelt 
uuele õigusraamistikule, mis hõlmab 
üleminekuperioodile järgnevaid aastaid, 
tuleks ette näha eeskirjad, millega 
reguleeritakse, kuidas integreerida teatav 
mitmeaastane toetus uude 
õigusraamistikku.

__________________ __________________
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
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1303/2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 320).

1303/2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 320).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 487).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 487).

9 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).

9 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).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) 
nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 608).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) 
nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 608).

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, 
(EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, 
(EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja 
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(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 671).

(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 671).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
23).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
23).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).

Or. en

Muudatusettepanek 112
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et põllumajandustootjad 
ning teised toetusesaajad saaksid Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 2021. 
aastal toetust, peaks liit andma vastavalt 
kehtivale õigusraamistikule, mis hõlmab 
perioodi 2014–2020, toetust veel ühe aasta 
jooksul. Kehtiv õigusraamistik on 
kehtestatud eelkõige Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrustega (EL) nr 
1303/2013,7 (EL) nr 1305/2013,8 (EL) nr 
1306/2013,9 (EL) nr 1307/2013,10 (EL) nr 
1308/2013,11 (EL) nr 228/201312 ja (EL) nr 
229/201313. Selleks et hõlbustada 
üleminekut olemasolevatelt toetuskavadelt 
uuele õigusraamistikule, mis hõlmab 

(4) Selleks et põllumajandustootjad 
ning teised toetusesaajad saaksid Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 2021. 
aastal toetust, peaks liit andma vastavalt 
kehtivale õigusraamistikule, mis hõlmab 
perioodi 2014–2020, toetust veel kahe 
aasta jooksul. Kehtiv õigusraamistik on 
kehtestatud eelkõige Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrustega (EL) nr 
1303/2013,7 (EL) nr 1305/2013,8 (EL) nr 
1306/2013,9 (EL) nr 1307/2013,10 (EL) nr 
1308/2013,11 (EL) nr 228/201312 ja (EL) nr 
229/201313. Selleks et hõlbustada 
üleminekut olemasolevatelt toetuskavadelt 
uuele õigusraamistikule, mis hõlmab 
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ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2022, 
tuleks ette näha eeskirjad, millega 
reguleeritakse, kuidas integreerida teatav 
mitmeaastane toetus uude 
õigusraamistikku.

ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2022, 
tuleks ette näha eeskirjad, millega 
reguleeritakse, kuidas integreerida teatav 
mitmeaastane toetus uude 
õigusraamistikku.

__________________ __________________
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1303/2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 320). 

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1303/2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 320). 

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 487).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 487).

9 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. 

9 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).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013 määrus (EL) nr 1307/2013, 
millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) 
nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (Vt 

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 637/2008 ja nõukogu määrus (EÜ) 
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käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 608). nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, 
lk 608). 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, 
(EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja 
(EÜ) nr 1234/2007. 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, 
(EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja 
(EÜ) nr 1234/2007. 

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 
228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006. 

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
23).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).

Or. it

Selgitus

Kaheaastane üleminekuperiood tagab põllumajandustootjatele stabiilsuse ja kindluse, andes 
neile sobiva ajavahemiku tulevastes ÜPP õigusaktides sätestatud uute eeskirjadega 
kohanemiseks. Liikmesriikide valitsused peavad need eeskirjad kõigepealt jõustama, et nad 
saaksid koostada oma strateegilised kavad, mis võimaldaksid põllumajandustootjatel 
valmistuda uueks ühiseks põllumajanduspoliitikaks. Selleks tuleks määruse teksti teha kõik 
vajalikud kohandused, et pikendada üleminekuperioodi 31. detsembrini 2022.

Muudatusettepanek 113
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) On tähtis rakendada käesolev 
määrus ellu, et põllumajandustootjad ei 
satuks üleminekuperioodil ebasoodsasse 
olukorda ja saaksid seega jätkuvalt abi 
prognoositaval viisil, ilma et aastatel 
2014–2020 kohaldatavad 
võrdlustingimused muutuksid.

Or. pt

Muudatusettepanek 114
Petros Kokkalis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) Käesolev määrus peaks andma 
liikmesriikidele piisavalt aega, et koostada 
oma ÜPP strateegiakavad, samuti 
haldusstruktuur, mida on vaja uue 
õigusraamistiku edukaks rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Petros Kokkalis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4b) Selleks et ÜPP-d edukalt 
ajakohastada ja lihtsustada ning et panus 
Euroopa rohelisse kokkuleppesse ja 
strateegiasse „Talust toidulauani“ oleks 
võimalikult suur, peaksid liikmesriigid ja 
komisjon riiklike ÜPP strateegiakavade 
koostamise käigus konsulteerima 
ulatuslikult põllumajandustootjate, 
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muude ÜPP toetusesaajate ja kõigi 
asjaomaste sidusrühmadega. 
Liikmesriikide ÜPP strateegiakavade 
koostamist tuleks hakata viivitamata ette 
valmistama, et põllumajandustootjad ja 
muud ÜPP toetusesaajad saaksid uuele 
programmitöö perioodile sujuvalt üle 
minna. 

Or. en

Muudatusettepanek 116
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4b) Käesolev määrus peaks andma 
liikmesriikidele piisavalt aega, et koostada 
oma riiklikud strateegiakavad, samuti 
haldusstruktuurid, mida on vaja uue 
õigusraamistiku edukaks rakendamiseks. 
See ei tohiks takistada liikmesriike 
esitamast oma riiklikke strateegiakavasid 
õigeaegselt. Lisaks peaksid kõik riiklikud 
strateegiakavad jõustuma pärast 
üleminekuperioodi ja samal ajal. Mitte 
mingil juhul ei tohiks eri riigid kohaldada 
erinevaid eeskirju.

Or. pt

Muudatusettepanek 117
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 

(5) Kuna liit peaks üleminekuperioodil 
maaelu arengu toetamist jätkama, tuleks 
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liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

liikmesriikidele, kellel on vaja rahalisi 
vahendeid, et täita uusi juriidilisi 
kohustusi seoses mõnede või kõikide 
meetmetega ja neist tulenevate kuludega 
vastavalt määrusele (EL) nr 1305/2013, 
anda võimalus pikendada oma maaelu 
arengu programme või teatavaid Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
toetust saanud maaelu arengu programme 
kuni üleminekuperioodi lõpuni ning 
rahastada kõnealuseid pikendatud 
programme vastavast selleks ajaks ette 
nähtud eelarveeraldisest. Liikmesriigid, 
kellel on vaja kanda üle osa EAFRD 
üleminekuperioodi eelarveeraldistest, et 
täita ainult mõnede meetmetega seotud 
uusi juriidilisi kohustusi, peaksid saama 
kanda selle osa nimetatud eraldistest, 
mida ei kasutatud riigi maaelu arengu 
programmi pikendamiseks, üle 
programmitöö perioodi ülejäänud aastate 
rahaeraldistesse, kooskõlas nõukogu 
määrusega (EL) .../... [määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027]. 
Kooskõlas vajadusega paigutada kõik 
üleminekuperioodiks ette nähtud EAFRD 
eelarveeraldised ümber, peaks pikendatud 
programmide eesmärk olema säilitada 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide üldine 
tase vähemalt samas mahus.

Or. en

Selgitus

Peame vajalikuks tagada maaelu arengu programmi paindlik pikendamine. 2021. aastal 
(maaelu arengu programmi pikendamise aastal) peab olema võimalus võtta kasutusele 
vahendeid uuest rahastamisperioodist (EAFRD), võttes arvesse reaalset vajadust vahendite 
järele konkreetsetes maaelu arengu programmi sekkumistes. Kavandatav „kõik või mitte 
midagi“ lähenemisviis EÜ vahendite ülekandmiseks (perioodide vahel) seda ei võimalda. 
Selline võimalus võiks põhineda olemasoleval praktikal, üleminekul aastatelt 2007–2013 
aastatele 2014–2020, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 
2003. aasta määruse (EL) nr 1310/2013 artiklis 1.

Muudatusettepanek 118
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Robert 
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Hajšel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal ja 
vajaduse korral 2022. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus, mis tähendab, et EAFRD 
üldised kulud selle määruse artikli 59 
lõikes 6 osutatud meetmetele peaksid 
olema vähemalt samal tasemel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on esitatud selgitamaks, et keskkonna- ja kliimaeesmärkide taset tuleks 
mõõta vastavalt määruse (EÜ) nr 1305/2013 artikli 59 lõikele 6, mis tähendab vähemalt 30 % 
EAFRD kuludest.

Muudatusettepanek 119
Simone Schmiedtbauer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu (5) Kuna liit peaks 2021. aastal või 
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arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

vajaduse korral 2022. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kogu 
üleminekuperioodiks ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavaks aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide rahastamine EAFRD 
kuludest vähemalt sama protsendi 
ulatuses.

Or. en

Selgitus

Kui komisjoni ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku kohta tähendab maaelu arengu 
rahastamise vähendamist, tähendab käesoleva üleminekumääruse praegune tekst seda, et 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks ette nähtud EAFRD kulude üldine tase tuleb 
säilitada. Tuleb täpsustada, et keskkonna- ja kliimaeesmärkide üldine tase peab olema 
praeguse programmitöö perioodi EAFRD kulukohustuste protsentuaalne osa, mitte lihtsalt 
arvväärtus. Vastasel juhul tuleks maaelu arengu meetmed üleminekuperioodi jaoks täiesti 
ümber arvutada ja ümber planeerida.

Muudatusettepanek 120
Petros Kokkalis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 

(5) Kuna liit peaks üleminekuperioodil 
maaelu arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
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pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kogu 
üleminekuperioodiks ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavaks aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

(5) Kuna liit peaks 2021. ja 2022. 
aastal maaelu arengu toetamist jätkama, 
tuleks liikmesriikidele, kelle puhul on oht, 
et nad on rahalised vahendid ära kasutanud 
ega saa täita uusi juriidilisi kohustusi 
vastavalt määrusele (EL) nr 1305/2013, 
anda võimalus pikendada oma maaelu 
arengu programme või mõnesid Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
toetust saanud maaelu arengu programme 
kogu üleminekuperioodil ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavateks aastateks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

Or. pl

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse anda võimalus pikendada üleminekumääruse 
kohaldamist kahe aastani juhul, kui ÜPP reformi ei võeta vastu õigel ajal.
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Muudatusettepanek 122
Jérémy Decerle, Ulrike Müller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide rahastamine EAFRD 
kuludest vähemalt sama protsendi 
ulatuses.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku kohta sisaldab maaelu arengu eelarve 
vähendamist, samas kui üleminekumääruse praeguses sõnastuses soovitatakse, et pikendatud 
maaelu arengu programmi eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- ja kliimameetmetele 
tehtavad kulutused üldiselt vähemalt samal tasemel. Tuleb täpsustada, et „üldine tase“ 
tähendab seda protsenti mis EAFRD kulutustest praegu keskkonnale ja kliimale eraldatakse, 
mitte keskkonna- ja kliimameetmete kogu rahastust. Vastasel juhul peavad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmid täielikult ümber arvutama, ümber kavandama ja uuesti tasakaalu 
viima.

Muudatusettepanek 123
Álvaro Amaro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide rahastamine EAFRD 
kuludest vähemalt sama protsendi 
ulatuses.

Or. pt

Muudatusettepanek 124
Mazaly Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
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kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimameetmete rahastamine EAFRD 
kuludest vähemalt sama protsendi 
ulatuses.

Or. es

Selgitus

 „Eesmärkide üldise taseme“ tähendust tuleb täpsustada.

Muudatusettepanek 125
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

(5) Kuna liit peaks 2021. ja 2022. 
aastal maaelu arengu toetamist jätkama, 
tuleks liikmesriikidele, kelle puhul on 
esinenud oht, et nad on rahalised vahendid 
ära kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

Or. en

Muudatusettepanek 126
Ivan David
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

(5) Kuna liit peaks 2021., 2022. ja 
2023. aastal maaelu arengu toetamist 
jätkama, tuleks liikmesriikidele, kelle 
puhul on esinenud oht, et nad on rahalised 
vahendid ära kasutanud, kuid jätnud 
täitmata uued juriidilised kohustused 
vastavalt määrusele (EL) nr 1305/2013, 
anda võimalus pikendada oma maaelu 
arengu programme või teatavaid Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
toetust saanud maaelu arengu programme 
kuni 31. detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kuna teatavatel liikmesriikidel võib 
olla varasematel aastatel liidu poolt 
eraldatud vahendeid, peaks liikmesriikidel 
olema ka võimalus oma maaelu arengu 
programme või oma teatavaid 
piirkondlikke maaelu arengu programme 
mitte pikendada. Kõnealustel 
liikmesriikidel peaks nõukogu määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027]14 kohaselt olema 

(6) Kuna teatavatel liikmesriikidel võib 
olla varasematel aastatel liidu poolt 
eraldatud vahendeid, peaks liikmesriikidel 
olema ka võimalus oma maaelu arengu 
programme või oma teatavaid 
piirkondlikke maaelu arengu programme 
mitte pikendada, või täiendada ülejäänud 
vahendeid osaga üleminekuperioodi 
aastate eraldistest, kui vaja. Kõnealustel 
liikmesriikidel peaks nõukogu määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
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võimalik kanda 2021. aastaks ette nähtud 
EAFRD eelarveeraldisi või EAFRD 
eelarveeraldiste osa, mis vastab maaelu 
arengu pikendamata 
regionaalprogrammidele, rahaeraldistesse 
aastateks 2022–2025.

kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027]14 kohaselt olema 
võimalik kanda üleminekuperioodiks ette 
nähtud EAFRD eelarveeraldisi või EAFRD 
eelarveeraldiste osa, mida ei kasutatud 
maaelu arengu programmide 
pikendamiseks, rahaeraldistesse 
programmitöö perioodi ülejäänud 
aastateks.

__________________ __________________
14 Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev 
määrus ELT L , , lk .

14 Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev 
määrus ELT L , , lk .

Or. en

Muudatusettepanek 128
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kuna teatavatel liikmesriikidel võib 
olla varasematel aastatel liidu poolt 
eraldatud vahendeid, peaks liikmesriikidel 
olema ka võimalus oma maaelu arengu 
programme või oma teatavaid 
piirkondlikke maaelu arengu programme 
mitte pikendada. Kõnealustel 
liikmesriikidel peaks nõukogu määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027]14 kohaselt olema 
võimalik kanda 2021. aastaks ette nähtud 
EAFRD eelarveeraldisi või EAFRD 
eelarveeraldiste osa, mis vastab maaelu 
arengu pikendamata 
regionaalprogrammidele, rahaeraldistesse 
aastateks 2022–2025.

(6) Kuna teatavatel liikmesriikidel võib 
olla varasematel aastatel liidu poolt 
eraldatud vahendeid, peaks liikmesriikidel 
olema ka võimalus oma maaelu arengu 
programme või oma teatavaid 
piirkondlikke maaelu arengu programme 
mitte pikendada. Kõnealustel 
liikmesriikidel peaks nõukogu määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027]14 kohaselt olema 
võimalik kanda 2021. või 2022. aastaks 
ette nähtud EAFRD eelarveeraldisi või 
EAFRD eelarveeraldiste osa, mis vastab 
maaelu arengu pikendamata 
regionaalprogrammidele, rahaeraldistesse 
aastateks 2022–2025 või vajaduse korral 
aastateks 2023–2025.

__________________ __________________
14 Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev 
määrus ELT L , , lk .

14 Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev 
määrus ELT L , , lk .
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Or. pl

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse anda võimalus pikendada üleminekumääruse 
kohaldamist kahe aastani juhul, kui ÜPP reformi ei võeta vastu õigel ajal.

Muudatusettepanek 129
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kuna teatavatel liikmesriikidel võib 
olla varasematel aastatel liidu poolt 
eraldatud vahendeid, peaks liikmesriikidel 
olema ka võimalus oma maaelu arengu 
programme või oma teatavaid 
piirkondlikke maaelu arengu programme 
mitte pikendada. Kõnealustel 
liikmesriikidel peaks nõukogu määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027]14 kohaselt olema 
võimalik kanda 2021. aastaks ette nähtud 
EAFRD eelarveeraldisi või EAFRD 
eelarveeraldiste osa, mis vastab maaelu 
arengu pikendamata 
regionaalprogrammidele, rahaeraldistesse 
aastateks 2022–2025.

(6) Kuna teatavatel liikmesriikidel võib 
olla varasematel aastatel liidu poolt 
eraldatud vahendeid, peaks liikmesriikidel 
olema ka võimalus oma maaelu arengu 
programme või oma teatavaid 
piirkondlikke maaelu arengu programme 
mitte pikendada. Kõnealustel 
liikmesriikidel peaks nõukogu määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027]14 kohaselt olema 
võimalik kanda 2021. ja 2022. aastaks ette 
nähtud EAFRD eelarveeraldisi või EAFRD 
eelarveeraldiste osa, mis vastab maaelu 
arengu pikendamata 
regionaalprogrammidele, rahaeraldistesse 
aastateks 2023–2025.

__________________ __________________
14 Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev 
määrus ELT L , , lk .

14 Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev 
määrus ELT L , , lk .

Or. en

Muudatusettepanek 130
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kuna teatavatel liikmesriikidel võib 
olla varasematel aastatel liidu poolt 
eraldatud vahendeid, peaks liikmesriikidel 
olema ka võimalus oma maaelu arengu 
programme või oma teatavaid 
piirkondlikke maaelu arengu programme 
mitte pikendada. Kõnealustel 
liikmesriikidel peaks nõukogu määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027]14 kohaselt olema 
võimalik kanda 2021. aastaks ette nähtud 
EAFRD eelarveeraldisi või EAFRD 
eelarveeraldiste osa, mis vastab maaelu 
arengu pikendamata 
regionaalprogrammidele, rahaeraldistesse 
aastateks 2022–2025.

(6) Kuna teatavatel liikmesriikidel võib 
olla varasematel aastatel liidu poolt 
eraldatud vahendeid, peaks liikmesriikidel 
olema ka võimalus oma maaelu arengu 
programme või oma teatavaid 
piirkondlikke maaelu arengu programme 
mitte pikendada. Kõnealustel 
liikmesriikidel peaks nõukogu määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027]14 kohaselt olema 
võimalik kanda 2021., 2022. ja 2023. 
aastaks ette nähtud EAFRD eelarveeraldisi 
või EAFRD eelarveeraldiste osa, mis 
vastab maaelu arengu pikendamata 
regionaalprogrammidele, rahaeraldistesse 
aastateks 2024–2025.

__________________ __________________
14 Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev 
määrus ELT L , , lk .

14 Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev 
määrus ELT L , , lk .

Or. en

Muudatusettepanek 131
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et komisjon saaks esitada 
vajaliku finantsplaneeringu ja määruse 
(EL) nr 1305/2013 lisas sätestatud liidu 
toetuse iga-aastase jaotuse vastavad 
kohandused, peaksid liikmesriigid kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
teatama komisjonile, kas nad otsustavad 
oma maaelu arengu programme pikendada, 
ja piirkondlikud maaelu arengu 
programmid, mida nad kavatsevad 
pikendada, ning sellest tulenevalt, millist 

(7) Selleks et komisjon saaks esitada 
vajaliku finantsplaneeringu ja määruse 
(EL) nr 1305/2013 lisas sätestatud liidu 
toetuse iga-aastase jaotuse vastavad 
kohandused, peaksid liikmesriigid kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
teatama komisjonile, kas nad otsustavad 
oma maaelu arengu programme pikendada, 
ja piirkondlikud maaelu arengu 
programmid, mida nad kavatsevad 
pikendada, ning kas nad kavatsevad neid 
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2021. aasta eelarveeraldist ei tule 
järgnevatesse aastatesse üle kanda.

rahastada osaliselt eelmisest eraldisest 
allesjäänud vahenditest, ning sellest 
tulenevalt, millist üleminekuperioodi 
aastate eelarveeraldist ei tule järgnevatesse 
aastatesse üle kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et komisjon saaks esitada 
vajaliku finantsplaneeringu ja määruse 
(EL) nr 1305/2013 lisas sätestatud liidu 
toetuse iga-aastase jaotuse vastavad 
kohandused, peaksid liikmesriigid kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
teatama komisjonile, kas nad otsustavad 
oma maaelu arengu programme pikendada, 
ja piirkondlikud maaelu arengu 
programmid, mida nad kavatsevad 
pikendada, ning sellest tulenevalt, millist 
2021. aasta eelarveeraldist ei tule 
järgnevatesse aastatesse üle kanda.

(7) Selleks et komisjon saaks esitada 
vajaliku finantsplaneeringu ja määruse 
(EL) nr 1305/2013 lisas sätestatud liidu 
toetuse iga-aastase jaotuse vastavad 
kohandused, peaksid liikmesriigid kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
teatama komisjonile, kas nad otsustavad 
oma maaelu arengu programme pikendada, 
ja piirkondlikud maaelu arengu 
programmid, mida nad kavatsevad 
pikendada, ning sellest tulenevalt, millist 
üleminekuperioodi aastate eelarveeraldist 
ei tule järgnevatesse aastatesse üle kanda.

Or. pl

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse anda võimalus pikendada üleminekumääruse 
kohaldamist kahe aastani juhul, kui ÜPP reformi ei võeta vastu õigel ajal.

Muudatusettepanek 133
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et komisjon saaks esitada 
vajaliku finantsplaneeringu ja määruse 
(EL) nr 1305/2013 lisas sätestatud liidu 
toetuse iga-aastase jaotuse vastavad 
kohandused, peaksid liikmesriigid kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
teatama komisjonile, kas nad otsustavad 
oma maaelu arengu programme pikendada, 
ja piirkondlikud maaelu arengu 
programmid, mida nad kavatsevad 
pikendada, ning sellest tulenevalt, millist 
2021. aasta eelarveeraldist ei tule 
järgnevatesse aastatesse üle kanda.

(7) Selleks et komisjon saaks esitada 
vajaliku finantsplaneeringu ja määruse 
(EL) nr 1305/2013 lisas sätestatud liidu 
toetuse iga-aastase jaotuse vastavad 
kohandused, peaksid liikmesriigid kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
teatama komisjonile, kas nad otsustavad 
oma maaelu arengu programme pikendada, 
ja piirkondlikud maaelu arengu 
programmid, mida nad kavatsevad 
pikendada, ning sellest tulenevalt, millist 
2021., 2022. ja 2023. aasta eelarveeraldist 
ei tule järgnevatesse aastatesse üle kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et komisjon saaks esitada 
vajaliku finantsplaneeringu ja määruse 
(EL) nr 1305/2013 lisas sätestatud liidu 
toetuse iga-aastase jaotuse vastavad 
kohandused, peaksid liikmesriigid kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
teatama komisjonile, kas nad otsustavad 
oma maaelu arengu programme pikendada, 
ja piirkondlikud maaelu arengu 
programmid, mida nad kavatsevad 
pikendada, ning sellest tulenevalt, millist 
2021. aasta eelarveeraldist ei tule 
järgnevatesse aastatesse üle kanda.

(7) Selleks et komisjon saaks esitada 
vajaliku finantsplaneeringu ja määruse 
(EL) nr 1305/2013 lisas sätestatud liidu 
toetuse iga-aastase jaotuse vastavad 
kohandused, peaksid liikmesriigid kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
teatama komisjonile, kas nad otsustavad 
oma maaelu arengu programme pikendada, 
ja piirkondlikud maaelu arengu 
programmid, mida nad kavatsevad 
pikendada, ning sellest tulenevalt, millist 
2021. ja 2022. aasta eelarveeraldist ei tule 
järgnevatesse aastatesse üle kanda.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7a) Liikmesriigid, kes otsustavad 
pikendada oma maaelu arengu 
programme või teatavaid maaelu arengu 
programme, mida toetab EAFRD, nagu 
on sätestatud käesoleva määruse artikli 1 
lõikes 1, kuni 31. detsembrini 2022, 
peaksid saama hüvitada oma EAFRD 
kogueraldiste vähenemise järgmisel 
mitmeaastase finantsraamistiku perioodil, 
suurendades vastavalt oma riiklikku 
kaasrahastamist. Liikmesriikidel peaks 
ühtlasi olema lubatud kohandada 
vajaduse korral keskkonnameetmeid, mis 
on võetud määruse (EL) nr 1305/2013 
alusel.

Or. pl

Muudatusettepanek 136
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruses (EL) nr 1303/2013 on 
sätestatud EAFRD ja mõne muu ühise 
raamistiku alusel tegutseva fondi suhtes 
kohaldatavad ühiseeskirjad. Kõnealust 
määrust tuleks jätkuvalt kohaldada 
programmitöö perioodil 2014–2020 
EAFRDst toetatavate programmide suhtes 
ja selliste EAFRDst toetatavate 
programmide suhtes, mille perioodi 
otsustavad liikmesriigid pikendada kuni 31. 
detsembrini 2021 . Nende liikmesriikide 
puhul tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud ajavahemikuks 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 

(8) Määruses (EL) nr 1303/2013 on 
sätestatud EAFRD ja mõne muu ühise 
raamistiku alusel tegutseva fondi suhtes 
kohaldatavad ühiseeskirjad. Kõnealust 
määrust tuleks jätkuvalt kohaldada 
programmitöö perioodil 2014–2020 
EAFRDst toetatavate programmide suhtes 
ja selliste EAFRDst toetatavate 
programmide suhtes, mille perioodi 
otsustavad liikmesriigid pikendada kuni 31. 
detsembrini 2022. Nende liikmesriikide 
puhul tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud ajavahemikuks 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
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jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 
programmiaastaks 2021 eraldatud toetuse 
rakendamisel.

jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 
programmiaastaks 2022 eraldatud toetuse 
rakendamisel.

Or. pl

Muudatusettepanek 137
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruses (EL) nr 1303/2013 on 
sätestatud EAFRD ja mõne muu ühise 
raamistiku alusel tegutseva fondi suhtes 
kohaldatavad ühiseeskirjad. Kõnealust 
määrust tuleks jätkuvalt kohaldada 
programmitöö perioodil 2014–2020 
EAFRDst toetatavate programmide suhtes 
ja selliste EAFRDst toetatavate 
programmide suhtes, mille perioodi 
otsustavad liikmesriigid pikendada kuni 31. 
detsembrini 2021. Nende liikmesriikide 
puhul tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud ajavahemikuks 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 
programmiaastaks 2021 eraldatud toetuse 
rakendamisel.

(8) Määruses (EL) nr 1303/2013 on 
sätestatud EAFRD ja mõne muu ühise 
raamistiku alusel tegutseva fondi suhtes 
kohaldatavad ühiseeskirjad. Kõnealust 
määrust tuleks jätkuvalt kohaldada 
programmitöö perioodil 2014–2020 
EAFRDst toetatavate programmide suhtes 
ja selliste EAFRDst toetatavate 
programmide suhtes, mille perioodi 
otsustavad liikmesriigid pikendada kuni 31. 
detsembrini 2022. Nende liikmesriikide 
puhul tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud ajavahemikuks 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 
programmiaastaks 2021 eraldatud toetuse 
rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruses (EL) nr 1303/2013 on 
sätestatud EAFRD ja mõne muu ühise 
raamistiku alusel tegutseva fondi suhtes 
kohaldatavad ühiseeskirjad. Kõnealust 
määrust tuleks jätkuvalt kohaldada 
programmitöö perioodil 2014–2020 
EAFRDst toetatavate programmide suhtes 
ja selliste EAFRDst toetatavate 
programmide suhtes, mille perioodi 
otsustavad liikmesriigid pikendada kuni 31. 
detsembrini 2021. Nende liikmesriikide 
puhul tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud ajavahemikuks 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 
programmiaastaks 2021 eraldatud toetuse 
rakendamisel.

(8) Määruses (EL) nr 1303/2013 on 
sätestatud EAFRD ja mõne muu ühise 
raamistiku alusel tegutseva fondi suhtes 
kohaldatavad ühiseeskirjad. Kõnealust 
määrust tuleks jätkuvalt kohaldada 
programmitöö perioodil 2014–2020 
EAFRDst toetatavate programmide suhtes 
ja selliste EAFRDst toetatavate 
programmide suhtes, mille perioodi 
otsustavad liikmesriigid pikendada kuni 31. 
detsembrini 2023. Nende liikmesriikide 
puhul tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud ajavahemikuks 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 
programmiaastaks 2021 eraldatud toetuse 
rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1310/201315 ning 
komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 
807/201416 on ette nähtud, et selliste 
pikaajaliste kohustuste täitmise kulusid, 
mis on võetud vastavalt teatavatele 
määrustele, millega anti maaelu arengu 
toetust enne määruse (EL) nr 1305/2013 
kohaldamist, tuleks programmitöö 
perioodil 2014–2020 kanda teatavatel 
tingimustel jätkuvalt EAFRD alt. Ka 
programmiaastal 2021 peaksid need kulud 
olema samadel tingimustel jätkuvalt 
rahastamiskõlblikud, seni kuni kestab 

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1310/201315 ning 
komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 
807/201416 on ette nähtud, et selliste 
pikaajaliste kohustuste täitmise kulusid, 
mis on võetud vastavalt teatavatele 
määrustele, millega anti maaelu arengu 
toetust enne määruse (EL) nr 1305/2013 
kohaldamist, tuleks programmitöö 
perioodil 2014–2020 kanda teatavatel 
tingimustel jätkuvalt EAFRD alt. Ka 
programmiaastatel 2021 ja 2022 peaksid 
need kulud olema samadel tingimustel 
jätkuvalt rahastamiskõlblikud, seni kuni 
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nende vastav juriidiline kohustus. 
Õigusselguse ja -kindluse tagamiseks 
tuleks samuti selgitada, et juriidilised 
kohustused, mis on võetud meetmete 
raames, mis vastavad määruse (EL) nr 
1305/2013 meetmetele, mille suhtes 
kohaldatakse ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi, peaksid kuuluma 
kõnealuse ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi alla ning nende 
juriidiliste kohustustega seotud maksed 
tuleb teha 1. detsembrist kuni järgmise 
kalendriaasta 30. juunini.

kestab nende vastav juriidiline kohustus. 
Õigusselguse ja -kindluse tagamiseks 
tuleks samuti selgitada, et juriidilised 
kohustused, mis on võetud meetmete 
raames, mis vastavad määruse (EL) nr 
1305/2013 meetmetele, mille suhtes 
kohaldatakse ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi, peaksid kuuluma 
kõnealuse ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi alla ning nende 
juriidiliste kohustustega seotud maksed 
tuleb teha 1. detsembrist kuni järgmise 
kalendriaasta 30. juunini.

__________________ __________________
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1310/2013, millega kehtestatakse teatavad 
üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antava 
maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) nr 1305/2013 vahendite ja nende 
jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu 
määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 
1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 
1308/2013 seoses nende kohaldamisega 
2014. aastal (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
865).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1310/2013, millega kehtestatakse teatavad 
üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antava 
maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) nr 1305/2013 vahendite ja nende 
jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu 
määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 
1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 
1308/2013 seoses nende kohaldamisega 
2014. aastal (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
865).

16 Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja 
kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 
31.7.2014, lk 1).

16 Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja 
kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 
31.7.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 140
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1310/201315 ning 
komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 
807/201416 on ette nähtud, et selliste 
pikaajaliste kohustuste täitmise kulusid, 
mis on võetud vastavalt teatavatele 
määrustele, millega anti maaelu arengu 
toetust enne määruse (EL) nr 1305/2013 
kohaldamist, tuleks programmitöö 
perioodil 2014–2020 kanda teatavatel 
tingimustel jätkuvalt EAFRD alt. Ka 
programmiaastal 2021 peaksid need kulud 
olema samadel tingimustel jätkuvalt 
rahastamiskõlblikud, seni kuni kestab 
nende vastav juriidiline kohustus. 
Õigusselguse ja -kindluse tagamiseks 
tuleks samuti selgitada, et juriidilised 
kohustused, mis on võetud meetmete 
raames, mis vastavad määruse (EL) nr 
1305/2013 meetmetele, mille suhtes 
kohaldatakse ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi, peaksid kuuluma 
kõnealuse ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi alla ning nende 
juriidiliste kohustustega seotud maksed 
tuleb teha 1. detsembrist kuni järgmise 
kalendriaasta 30. juunini.

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1310/201315 ning 
komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 
807/201416 on ette nähtud, et selliste 
pikaajaliste kohustuste täitmise kulusid, 
mis on võetud vastavalt teatavatele 
määrustele, millega anti maaelu arengu 
toetust enne määruse (EL) nr 1305/2013 
kohaldamist, tuleks programmitöö 
perioodil 2014–2020 kanda teatavatel 
tingimustel jätkuvalt EAFRD alt. Ka 
programmiaastal 2021 ja 2022 peaksid 
need kulud olema samadel tingimustel 
jätkuvalt rahastamiskõlblikud, seni kuni 
kestab nende vastav juriidiline kohustus. 
Õigusselguse ja -kindluse tagamiseks 
tuleks samuti selgitada, et juriidilised 
kohustused, mis on võetud meetmete 
raames, mis vastavad määruse (EL) nr 
1305/2013 meetmetele, mille suhtes 
kohaldatakse ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi, peaksid kuuluma 
kõnealuse ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi alla ning nende 
juriidiliste kohustustega seotud maksed 
tuleb teha 1. detsembrist kuni järgmise 
kalendriaasta 30. juunini.

__________________ __________________
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1310/2013, millega kehtestatakse teatavad 
üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antava 
maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) nr 1305/2013 vahendite ja nende 
jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu 
määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 
1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 
1308/2013 seoses nende kohaldamisega 
2014. aastal (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
865).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1310/2013, millega kehtestatakse teatavad 
üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antava 
maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) nr 1305/2013 vahendite ja nende 
jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu 
määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 
1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 
1308/2013 seoses nende kohaldamisega 
2014. aastal (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
865).
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16 Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja 
kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 
31.7.2014, lk 1).

16 Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja 
kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 
31.7.2014, lk 1).

Or. pl

Muudatusettepanek 141
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1310/201315 ning 
komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 
807/201416 on ette nähtud, et selliste 
pikaajaliste kohustuste täitmise kulusid, 
mis on võetud vastavalt teatavatele 
määrustele, millega anti maaelu arengu 
toetust enne määruse (EL) nr 1305/2013 
kohaldamist, tuleks programmitöö 
perioodil 2014–2020 kanda teatavatel 
tingimustel jätkuvalt EAFRD alt. Ka 
programmiaastal 2021 peaksid need kulud 
olema samadel tingimustel jätkuvalt 
rahastamiskõlblikud, seni kuni kestab 
nende vastav juriidiline kohustus. 
Õigusselguse ja -kindluse tagamiseks 
tuleks samuti selgitada, et juriidilised 
kohustused, mis on võetud meetmete 
raames, mis vastavad määruse (EL) nr 
1305/2013 meetmetele, mille suhtes 
kohaldatakse ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi, peaksid kuuluma 
kõnealuse ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi alla ning nende 
juriidiliste kohustustega seotud maksed 
tuleb teha 1. detsembrist kuni järgmise 

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1310/201315 ning 
komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 
807/201416 on ette nähtud, et selliste 
pikaajaliste kohustuste täitmise kulusid, 
mis on võetud vastavalt teatavatele 
määrustele, millega anti maaelu arengu 
toetust enne määruse (EL) nr 1305/2013 
kohaldamist, tuleks programmitöö 
perioodil 2014–2020 kanda teatavatel 
tingimustel jätkuvalt EAFRD alt. Ka 
programmiaastatel 2021, 2022 ja 2023 
peaksid need kulud olema samadel 
tingimustel jätkuvalt rahastamiskõlblikud, 
seni kuni kestab nende vastav juriidiline 
kohustus. Õigusselguse ja -kindluse 
tagamiseks tuleks samuti selgitada, et 
juriidilised kohustused, mis on võetud 
meetmete raames, mis vastavad määruse 
(EL) nr 1305/2013 meetmetele, mille 
suhtes kohaldatakse ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi, peaksid kuuluma 
kõnealuse ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi alla ning nende 
juriidiliste kohustustega seotud maksed 
tuleb teha 1. detsembrist kuni järgmise 
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kalendriaasta 30. juunini. kalendriaasta 30. juunini.

__________________ __________________
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1310/2013, millega kehtestatakse teatavad 
üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antava 
maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) nr 1305/2013 vahendite ja nende 
jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu 
määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 
1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 
1308/2013 seoses nende kohaldamisega 
2014. aastal (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
865).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1310/2013, millega kehtestatakse teatavad 
üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antava 
maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) nr 1305/2013 vahendite ja nende 
jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu 
määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 
1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 
1308/2013 seoses nende kohaldamisega 
2014. aastal (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
865).

16 Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja 
kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 
31.7.2014, lk 1).

16 Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja 
kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 
31.7.2014, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 142
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Võttes arvesse, et ÜPP 
strateegiakavasid, mille liikmesriigid 
koostavad kooskõlas uue 
õigusraamistikuga, hakatakse kohaldama 
alates 1. jaanuarist 2022, tuleks sätestada 
üleminekueeskirjad, et reguleerida 
üleminekut olemasolevatelt toetuskavadelt 
uuele õigusraamistikule, eelkõige Euroopa 

(14) Võttes arvesse, et ÜPP 
strateegiakavasid, mille liikmesriigid 
koostavad kooskõlas uue 
õigusraamistikuga, hakatakse kohaldama 
alates 1. jaanuarist 2023, tuleks sätestada 
üleminekueeskirjad, et reguleerida 
üleminekut olemasolevatelt toetuskavadelt 
uuele õigusraamistikule, eelkõige Euroopa 
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Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus].

Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus].

__________________ __________________
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava] (ELT L …, 
…, lk …).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava] (ELT L …, 
…, lk …).

Or. en

Muudatusettepanek 143
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Võttes arvesse, et ÜPP 
strateegiakavasid, mille liikmesriigid 
koostavad kooskõlas uue 
õigusraamistikuga, hakatakse kohaldama 
alates 1. jaanuarist 2022, tuleks sätestada 
üleminekueeskirjad, et reguleerida 
üleminekut olemasolevatelt toetuskavadelt 
uuele õigusraamistikule, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus].

(14) Võttes arvesse, et ÜPP 
strateegiakavasid, mille liikmesriigid 
koostavad kooskõlas uue 
õigusraamistikuga, hakatakse kohaldama 
alates 1. jaanuarist 2024, tuleks sätestada 
üleminekueeskirjad, et reguleerida 
üleminekut olemasolevatelt toetuskavadelt 
uuele õigusraamistikule, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus].

__________________ __________________
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava] (ELT L …, 
…, lk …).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava] (ELT L …, 
…, lk …).

Or. en

Muudatusettepanek 144
Jérémy Decerle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Käesolevas määruses sätestatud 



AM\1199799ET.docx 35/131 PE648.383v01-00

ET

üleminekueeskirjad peaksid võimaldama 
praegu kehtivaid meetmeid pikendada. 
Üleminekuperioodil ja selleks, et näha nii 
palju kui võimalik ette ÜPP tulevase 
uuendatud õigusraamistiku rakendamist, 
peaksid liikmesriigid oma tulevaste 
riiklike strateegiakavade ettevalmistamisel 
ja konsultatsioonides keskenduma uutele 
ettenähtud vahenditele ja eelkõige uute 
sektorite võimalusele töötada välja 
rakenduskavasid.

Or. fr

Muudatusettepanek 145
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Määruses (EL) nr 1308/2013 on 
sätestatud põllumajandusturgude ühise 
korralduse eeskirjad ning artiklites 29–60 
on sätestatud teatavad toetuskavad. 
Kõnealused toetuskavad tuleks integreerida 
liikmesriikide tulevastesse ÜPP 
strateegiakavadesse kui valdkondlikud 
sekkumised, millele on osutatud määruse 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
artikli 39 punktides a–e. Selleks et tagada 
ühtsus, järjepidevus ja sujuv üleminek 
määruse (EL) nr 1308/2013 kohastelt 
toetuskavadelt määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] kohastele 
sektoripõhistele sekkumisliikidele, on vaja 
kehtestada eeskirjad iga sellise toetuskava 
kestuse kohta, võttes arvesse kuupäeva, 
mil liikmesriikide tulevased ÜPP 
strateegiakavad hakkavad kehtima.

(16) Määruses (EL) nr 1308/2013 on 
sätestatud põllumajandusturgude ühise 
korralduse eeskirjad ning artiklites 29–60 
on sätestatud teatavad toetuskavad. 
Kõnealused toetuskavad tuleks integreerida 
liikmesriikide tulevastesse ÜPP 
strateegiakavadesse kui valdkondlikud 
sekkumised, millele on osutatud määruse 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
artikli 39 punktides a–e. Selleks et tagada 
ühtsus, järjepidevus ja sujuv üleminek 
määruse (EL) nr 1308/2013 kohastelt 
toetuskavadelt määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] kohastele 
sektoripõhistele sekkumisliikidele, on vaja 
kehtestada eeskirjad iga sellise toetuskava 
kestuse kohta.

Or. fr

Selgitus

Et tagada tootjatele õiguskindlus, peaks olema võimalik kaitsta kehtivaid valdkondlikke 
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programme kuni esialgselt kavandatud lõpptähtajani.

Muudatusettepanek 146
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16a) Põllumajandustootjaid ohustab 
üha rohkem sissetulekute kõikumine, mis 
on osaliselt tingitud tururiskist ja osaliselt 
äärmuslikest ilmastikunähtustest ning 
sagedastest sanitaar- ja 
fütosanitaarkriisidest, mis mõjutavad ELi 
kariloomi ja põllumajanduslikke varasid. 
Selleks et leevendada sissetulekute 
kõikumise mõju, julgustades 
põllumajandustootjaid headel aastatel 
säästma, et tulla toime halbade aastatega, 
tuleks riiklikud maksumeetmed, mille 
kohaselt põllumajandustootjate suhtes 
kohaldatav tulumaksubaas arvutatakse 
mitmeaastase perioodi alusel, jätta riigiabi 
eeskirjade kohaldamisest välja.

Or. fr

Muudatusettepanek 147
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetuskava puhul tuleks ajavahemikuks 1. 
aprillist 2018 kuni 31. märtsini 2021 
koostatud käimasolevaid tööprogramme 
pikendada 31. detsembrini 2021. Puu- ja 
köögiviljasektori toetuskavade puhul tuleks 
kehtestada eeskirjad rakenduskavade 
muutmise või asendamise kohta.

(17) Oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetuskava puhul tuleks ajavahemikuks 1. 
aprillist 2018 kuni 31. märtsini 2021 
koostatud käimasolevaid tööprogramme 
pikendada 31. detsembrini 2021. Puu- ja 
köögiviljasektori toetuskavade puhul tuleks 
kehtestada eeskirjad rakenduskavade 
muutmise või asendamise kohta. Puu- ja 
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köögiviljasektori tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidel peaks samuti 
olema võimalus jätkata rakenduskava 
kuni selle lõpuni.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetuskava puhul tuleks ajavahemikuks 1. 
aprillist 2018 kuni 31. märtsini 2021 
koostatud käimasolevaid tööprogramme 
pikendada 31. detsembrini 2021. Puu- ja 
köögiviljasektori toetuskavade puhul tuleks 
kehtestada eeskirjad rakenduskavade 
muutmise või asendamise kohta.

(17) Oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetuskava puhul tuleks ajavahemikuks 1. 
aprillist 2018 kuni 31. märtsini 2021 
koostatud käimasolevaid tööprogramme 
pikendada 31. detsembrini 2021. Puu- ja 
köögiviljasektori toetuskavade puhul tuleks 
kehtestada eeskirjad rakenduskavade 
vabatahtliku muutmise või asendamise 
kohta.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik teha tunnustatud tootjaorganisatsioonidele ettepanek 
säilitada rakenduskava, mis kaotab kehtivuse pärast 31. detsembrit 2021, kuni selle 
lõppemiseni, nagu seda tehti eelmise üleminekuperioodi ajal.

Muudatusettepanek 149
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetuskava puhul tuleks ajavahemikuks 1. 
aprillist 2018 kuni 31. märtsini 2021 
koostatud käimasolevaid tööprogramme 

(17) Oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetuskava puhul tuleks ajavahemikuks 1. 
aprillist 2018 kuni 31. märtsini 2021 
koostatud käimasolevaid tööprogramme 
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pikendada 31. detsembrini 2021. Puu- ja 
köögiviljasektori toetuskavade puhul tuleks 
kehtestada eeskirjad rakenduskavade 
muutmise või asendamise kohta.

pikendada 31. detsembrini 2021 ja 2022. 
Puu- ja köögiviljasektori toetuskavade 
puhul tuleks kehtestada eeskirjad 
rakenduskavade muutmise või asendamise 
kohta.

Or. pl

Muudatusettepanek 150
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetuskava puhul tuleks ajavahemikuks 1. 
aprillist 2018 kuni 31. märtsini 2021 
koostatud käimasolevaid tööprogramme 
pikendada 31. detsembrini 2021. Puu- ja 
köögiviljasektori toetuskavade puhul tuleks 
kehtestada eeskirjad rakenduskavade 
muutmise või asendamise kohta.

(17) Oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetuskava puhul tuleks ajavahemikuks 1. 
aprillist 2018 kuni 31. märtsini 2022 
koostatud käimasolevaid tööprogramme 
pikendada 31. detsembrini 2022. Puu- ja 
köögiviljasektori toetuskavade puhul tuleks 
kehtestada eeskirjad rakenduskavade 
muutmise või asendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetuskava puhul tuleks ajavahemikuks 1. 
aprillist 2018 kuni 31. märtsini 2021 
koostatud käimasolevaid tööprogramme 
pikendada 31. detsembrini 2021. Puu- ja 
köögiviljasektori toetuskavade puhul tuleks 
kehtestada eeskirjad rakenduskavade 
muutmise või asendamise kohta.

(17) Oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetuskava puhul tuleks ajavahemikuks 1. 
aprillist 2018 kuni 31. märtsini 2023 
koostatud käimasolevaid tööprogramme 
pikendada 31. detsembrini 2023. Puu- ja 
köögiviljasektori toetuskavade puhul tuleks 
kehtestada eeskirjad rakenduskavade 
muutmise või asendamise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 152
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Veini- ja mesindussektori 
toetuskavade järjepidevuse tagamiseks 
tuleks kehtestada eeskirjad, mis 
võimaldavad jätkata kõnealuste 
toetuskavade rakendamist kuni asjaomaste 
programmitöö perioodide lõpuni. Osutatud 
perioodi puhul tuleks määruse (EL) nr 
1306/2013 kohaselt kantud kulude ja 
tehtud maksete suhtes jätkata määruse 
(EL) nr 1308/2013 teatavate sätete 
kohaldamist pärast 31. detsembrit 2021 ja 
kuni kõnealuste toetuskavade lõpuni.

(18) Veini- ja mesindussektori 
toetuskavade järjepidevuse tagamiseks 
tuleks kehtestada eeskirjad, mis 
võimaldavad jätkata kõnealuste 
toetuskavade rakendamist kuni asjaomaste 
programmitöö perioodide lõpuni. Lisaks 
tuleks lubada, et enne 16. oktoobrit 2023 
võetud kohustuste täitmist saaks jätkata 
pärast seda kuupäeva.

Or. fr

Selgitus

Praegune säte tekitaks toetusesaajate ja makseasutuste jaoks suure õiguskindlusetuse, kuna 
sellega nähakse ette, et praeguse programmitöö perioodi jooksul käivitatud toimingute eest 
makstakse vastavalt tulevase ÜPP eeskirjadele.

Muudatusettepanek 153
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Veini- ja mesindussektori 
toetuskavade järjepidevuse tagamiseks 
tuleks kehtestada eeskirjad, mis 
võimaldavad jätkata kõnealuste 
toetuskavade rakendamist kuni asjaomaste 
programmitöö perioodide lõpuni. Osutatud 
perioodi puhul tuleks määruse (EL) nr 
1306/2013 kohaselt kantud kulude ja 

(18) Puu- ja köögivilja-, veini- ja 
mesindussektori toetuskavade 
järjepidevuse tagamiseks tuleks kehtestada 
eeskirjad, mis võimaldavad jätkata 
kõnealuste toetuskavade rakendamist kuni 
asjaomaste programmitöö perioodide 
lõpuni. Osutatud perioodi puhul tuleks 
määruse (EL) nr 1306/2013 kohaselt 
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tehtud maksete suhtes jätkata määruse (EL) 
nr 1308/2013 teatavate sätete kohaldamist 
pärast 31. detsembrit 2021 ja kuni 
kõnealuste toetuskavade lõpuni.

kantud kulude ja tehtud maksete suhtes 
jätkata määruse (EL) nr 1308/2013 
teatavate sätete kohaldamist pärast 31. 
detsembrit 2021 ja kuni kõnealuste 
toetuskavade ja rakenduskavade lõpuni.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Veini- ja mesindussektori 
toetuskavade järjepidevuse tagamiseks 
tuleks kehtestada eeskirjad, mis 
võimaldavad jätkata kõnealuste 
toetuskavade rakendamist kuni asjaomaste 
programmitöö perioodide lõpuni. Osutatud 
perioodi puhul tuleks määruse (EL) nr 
1306/2013 kohaselt kantud kulude ja 
tehtud maksete suhtes jätkata määruse (EL) 
nr 1308/2013 teatavate sätete kohaldamist 
pärast 31. detsembrit 2021 ja kuni 
kõnealuste toetuskavade lõpuni.

(18) Veini- ja mesindussektori ning 
puu- ja köögiviljasektori toetuskavade 
järjepidevuse tagamiseks tuleks kehtestada 
eeskirjad, mis võimaldavad jätkata 
kõnealuste toetuskavade rakendamist kuni 
asjaomaste programmitöö perioodide 
lõpuni. Osutatud perioodi puhul tuleks 
määruse (EL) nr 1306/2013 kohaselt 
kantud kulude ja tehtud maksete suhtes 
jätkata määruse (EL) nr 1308/2013 
teatavate sätete kohaldamist pärast 31. 
detsembrit 2021 ja kuni kõnealuste 
toetuskavade lõpuni.

Or. ro

Muudatusettepanek 155
Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et piirata olulisel määral 
maaelu arengu programmitöö perioodi 
kulukohustuste ülekandmist ÜPP 
strateegiakavasse, peaks uute 
mitmeaastaste kulukohustuste kestus 

välja jäetud
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seoses põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme, mahepõllumajanduse ja 
metsakeskkonnaga piirduma 
maksimaalselt kolme aastaga. Kehtivate 
kohustuste pikendamine peaks piirduma 
ühe aastaga.

Or. fr

Selgitus

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmete kestuse lühendamine aitab kaasa kõnealuse 
süsteemi keskkonnaalaste eesmärkide nõrgendamisele. Lisaks põhinevad need meetmed sageli 
põllumajandustavade järkjärgulisel muutmisel (näiteks pestitsiidide järkjärguline 
vähendamine), milleks ei ole sobilik valida vähem kui viis aastat kestev ajavahemik.

Muudatusettepanek 156
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et piirata olulisel määral 
maaelu arengu programmitöö perioodi 
kulukohustuste ülekandmist ÜPP 
strateegiakavasse, peaks uute 
mitmeaastaste kulukohustuste kestus 
seoses põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme, mahepõllumajanduse ja 
metsakeskkonnaga piirduma maksimaalselt 
kolme aastaga. Kehtivate kohustuste 
pikendamine peaks piirduma ühe aastaga.

(19) Uute mitmeaastaste kulukohustuste 
kestus seoses põllumajanduse keskkonna- 
ja kliimameetme, mahepõllumajanduse ja 
metsakeskkonnaga peaks piirduma 
maksimaalselt viie kuni seitsme aastaga. 
Kui määruses (EL) nr .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] sätestatud 
eeskirjad on jõustunud, kohandavad 
nende kohustuste alusel toiminguid 
teostavad isikud oma tavasid kooskõlas 
uute eeskirjadega.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks et piirata olulisel määral 
maaelu arengu programmitöö perioodi 
kulukohustuste ülekandmist ÜPP 
strateegiakavasse, peaks uute 
mitmeaastaste kulukohustuste kestus 
seoses põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme, mahepõllumajanduse ja 
metsakeskkonnaga piirduma 
maksimaalselt kolme aastaga. Kehtivate 
kohustuste pikendamine peaks piirduma 
ühe aastaga.

(19) Selleks et piirata olulisel määral 
maaelu arengu programmitöö perioodi 
kulukohustuste ülekandmist ÜPP 
strateegiakavasse, tuleks kehtivate 
mitmeaastaste kulukohustuste pikendamist 
seoses põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme, mahepõllumajanduse ja 
metsakeskkonnaga piirata nii, et 
kohustused ei ületaks viit aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) EAFRD peaks suutma toetada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut 
vastavalt määruses (EL) XXXX/XXXX 
[uus ühissätete määrus] sätestatud uutele 
eeskirjadele. Selleks et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu puhul ei jääks vahendid 
2021. programmiaastal kasutamata, 
peaksid liikmesriigid, kes otsustavad 
pikendada oma maaelu arengu 
programme kuni 31. detsembrini 2021 ja 
kes kasutavad ka võimalust kanda 
summasid otsetoetuste alt maaelu arengu 
alla, saama kohaldada kogukonna juhitud 
kohaliku arengu jaoks antavat 5 % 
suurust miinimumeraldist üksnes 
EAFRDst maaelu arenguks antava 
toetuse suhtes, mida on pikendatud kuni 
31. detsembrini 2021 ja mis on arvutatud 
enne otsetoetuste summade ülekandmist.

välja jäetud

Or. it
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Selgitus

Võttes arvesse raskusi, mis esinesid mõnes riigis praegusel programmitöö perioodil 2014–
2020 ja eelmistel programmitöö perioodidel algatuse LEADER rakendamisel, peaks 
liikmesriikidel olema rohkesti kaalutlusruumi, otsustamaks kogukonna juhitud kohaliku 
arengu vahendite kasutamise üle.

Muudatusettepanek 159
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) EAFRD peaks suutma toetada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut 
vastavalt määruses (EL) XXXX/XXXX 
[uus ühissätete määrus] sätestatud uutele 
eeskirjadele. Selleks et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu puhul ei jääks vahendid 
2021. programmiaastal kasutamata, 
peaksid liikmesriigid, kes otsustavad 
pikendada oma maaelu arengu programme 
kuni 31. detsembrini 2021 ja kes kasutavad 
ka võimalust kanda summasid otsetoetuste 
alt maaelu arengu alla, saama kohaldada 
kogukonna juhitud kohaliku arengu jaoks 
antavat 5 % suurust miinimumeraldist 
üksnes EAFRDst maaelu arenguks antava 
toetuse suhtes, mida on pikendatud kuni 
31. detsembrini 2021 ja mis on arvutatud 
enne otsetoetuste summade ülekandmist.

(20) EAFRD peaks suutma toetada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut 
vastavalt määruses (EL) XXXX/XXXX 
[uus ühissätete määrus] sätestatud uutele 
eeskirjadele. Selleks et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu puhul ei jääks vahendid 
2021., 2022. ja 2023. programmiaastal 
kasutamata, peaksid liikmesriigid, kes 
otsustavad pikendada oma maaelu arengu 
programme kuni 31. detsembrini 2023 ja 
kes kasutavad ka võimalust kanda 
summasid otsetoetuste alt maaelu arengu 
alla, saama kohaldada kogukonna juhitud 
kohaliku arengu jaoks antavat 5 % suurust 
miinimumeraldist üksnes EAFRDst maaelu 
arenguks antava toetuse suhtes, mida on 
pikendatud kuni 31. detsembrini 2023 ja 
mis on arvutatud enne otsetoetuste 
summade ülekandmist.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) EAFRD peaks suutma toetada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut 
vastavalt määruses (EL) XXXX/XXXX 
[uus ühissätete määrus] sätestatud uutele 
eeskirjadele. Selleks et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu puhul ei jääks vahendid 
2021. programmiaastal kasutamata, 
peaksid liikmesriigid, kes otsustavad 
pikendada oma maaelu arengu programme 
kuni 31. detsembrini 2021 ja kes kasutavad 
ka võimalust kanda summasid otsetoetuste 
alt maaelu arengu alla, saama kohaldada 
kogukonna juhitud kohaliku arengu jaoks 
antavat 5 % suurust miinimumeraldist 
üksnes EAFRDst maaelu arenguks antava 
toetuse suhtes, mida on pikendatud kuni 
31. detsembrini 2021 ja mis on arvutatud 
enne otsetoetuste summade ülekandmist.

(20) EAFRD peaks suutma toetada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut 
vastavalt määruses (EL) XXXX/XXXX 
[uus ühissätete määrus] sätestatud uutele 
eeskirjadele. Selleks et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu puhul ei jääks vahendid 
2021. ja 2022. programmiaastal 
kasutamata, peaksid liikmesriigid, kes 
otsustavad pikendada oma maaelu arengu 
programme kuni 31. detsembrini 2022 ja 
kes kasutavad ka võimalust kanda 
summasid otsetoetuste alt maaelu arengu 
alla, saama kohaldada kogukonna juhitud 
kohaliku arengu jaoks antavat 5 % suurust 
miinimumeraldist üksnes EAFRDst maaelu 
arenguks antava toetuse suhtes, mida on 
pikendatud kuni 31. detsembrini 2022 ja 
mis on arvutatud enne otsetoetuste 
summade ülekandmist.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) EAFRD peaks suutma toetada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut 
vastavalt määruses (EL) XXXX/XXXX 
[uus ühissätete määrus] sätestatud uutele 
eeskirjadele. Selleks et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu puhul ei jääks vahendid 
2021. programmiaastal kasutamata, 
peaksid liikmesriigid, kes otsustavad 
pikendada oma maaelu arengu programme 
kuni 31. detsembrini 2021 ja kes 
kasutavad ka võimalust kanda summasid 
otsetoetuste alt maaelu arengu alla, saama 
kohaldada kogukonna juhitud kohaliku 
arengu jaoks antavat 5 % suurust 

(20) EAFRD peaks suutma toetada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut 
vastavalt määruses (EL) XXXX/XXXX 
[uus ühissätete määrus] sätestatud uutele 
eeskirjadele. Selleks et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu puhul ei jääks vahendid 
2021. ja 2022. programmiaastal 
kasutamata, peaksid liikmesriigid, kes 
otsustavad oma maaelu arengu programme 
pikendada ja kes kasutavad ka võimalust 
kanda summasid otsetoetuste alt maaelu 
arengu alla, saama kohaldada kogukonna 
juhitud kohaliku arengu jaoks antavat 5 % 
suurust miinimumeraldist üksnes EAFRDst 
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miinimumeraldist üksnes EAFRDst maaelu 
arenguks antava toetuse suhtes, mida on 
pikendatud kuni 31. detsembrini 2021 ja 
mis on arvutatud enne otsetoetuste 
summade ülekandmist.

maaelu arenguks antava toetuse suhtes, 
mida on pikendatud kuni 31. detsembrini 
2022 ja mis on arvutatud enne otsetoetuste 
summade ülekandmist.

Or. pl

Muudatusettepanek 162
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada järjepidevus 
üleminekuperioodil, tuleks 
põllumajandussektori kriisireserv 
säilitada 2021. aastaks ja lisada 
asjakohane summa 2021. aasta reservi.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Kriisireservi eelarvet tuleks rahastada ELi ÜPP eelarve välistest vahenditest ning selleks 
tuleks luua eraldi eelarvepunkt, mida kasutatakse põllumajanduskriiside korral.

Muudatusettepanek 163
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada järjepidevus 
üleminekuperioodil, tuleks 
põllumajandussektori kriisireserv 
säilitada 2021. aastaks ja lisada 
asjakohane summa 2021. aasta reservi.

välja jäetud

Or. it
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Selgitus

Kriisireservi eelarvet tuleks rahastada ELi üldeelarve vahenditest väljaspool ÜPPd. Selleks 
tuleks lisada uus kuluartikkel ning luua alaline fond, mida rahastatakse ELi üldeelarvest 
väljaspool ÜPPd ja mida kasutatakse põllumajanduskriisi korral.

Muudatusettepanek 164
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada järjepidevus 
üleminekuperioodil, tuleks 
põllumajandussektori kriisireserv säilitada 
2021. aastaks ja lisada asjakohane summa 
2021. aasta reservi.

(21) Selleks et tagada järjepidevus 
üleminekuperioodil, tuleks 
põllumajandussektori kriisireserv säilitada 
2021., 2022. ja 2023. aastaks ning lisada 
asjakohane summa 2021., 2022. ja 
2023. aasta reservi.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada järjepidevus 
üleminekuperioodil, tuleks 
põllumajandussektori kriisireserv säilitada 
2021. aastaks ja lisada asjakohane summa 
2021. aasta reservi.

(21) Selleks et tagada järjepidevus 
üleminekuperioodil, tuleks 
põllumajandussektori kriisireserv säilitada 
2021. ja 2022. aastaks ning lisada 
asjakohane summa 2021. ja 2022. aasta 
reservi.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada järjepidevus 
üleminekuperioodil, tuleks 
põllumajandussektori kriisireserv säilitada 
2021. aastaks ja lisada asjakohane summa 
2021. aasta reservi.

(21) Selleks et tagada järjepidevus 
üleminekuperioodil, tuleks 
põllumajandussektori kriisireserv säilitada 
2021. ja 2022. aastaks ning lisada 
asjakohane summa 2021. ja 2022. aasta 
reservi.

Or. pl

Muudatusettepanek 167
Mazaly Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21a) Järjepidevuse põhimõtte 
järgimiseks pooldatakse käesolevas 
määruses üleminekuperioodil eelarve 
säilitamist. POSEI kava puhul on 
asjakohane taastada rahaeraldised nende 
praegusel tasemel, nagu on sätestatud 
määruses (EL) nr 228/2013.

Or. es

Selgitus

Parlament ei tohiks toetada põllumajanduseelarve kärpimist ja pooldab 
põllumajanduseelarve toetustaseme säilitamist.

Muudatusettepanek 168
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) EAFRDst eelrahastamise puhul 
tuleks täpsustada, et kui liikmesriigid 
otsustavad pikendada ajavahemikku 2014–
2020 kuni 31. detsembrini 2021, ei tohiks 
see kaasa tuua asjaomaste programmide 
puhul eelrahastamist.

(22) EAFRDst eelrahastamise puhul 
tuleks täpsustada, et kui liikmesriigid 
otsustavad pikendada ajavahemikku 2014–
2020 kuni 31. detsembrini 2022, ei tohiks 
see kaasa tuua asjaomaste programmide 
puhul eelrahastamist.

Or. pl

Muudatusettepanek 169
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) EAFRDst eelrahastamise puhul 
tuleks täpsustada, et kui liikmesriigid 
otsustavad pikendada ajavahemikku 2014–
2020 kuni 31. detsembrini 2021, ei tohiks 
see kaasa tuua asjaomaste programmide 
puhul eelrahastamist.

(22) EAFRDst eelrahastamise puhul 
tuleks täpsustada, et kui liikmesriigid 
otsustavad pikendada ajavahemikku 2014–
2020 kuni 31. detsembrini 2023, ei tohiks 
see kaasa tuua asjaomaste programmide 
puhul eelrahastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) EAFRDst eelrahastamise puhul 
tuleks täpsustada, et kui liikmesriigid 
otsustavad pikendada ajavahemikku 2014–
2020 kuni 31. detsembrini 2021, ei tohiks 
see kaasa tuua asjaomaste programmide 
puhul eelrahastamist.

(22) EAFRDst eelrahastamise puhul 
tuleks täpsustada, et kui liikmesriigid 
otsustavad pikendada ajavahemikku 2014–
2020 kuni 31. detsembrini 2022, ei tohiks 
see kaasa tuua asjaomaste programmide 
puhul eelrahastamist.

Or. en



AM\1199799ET.docx 49/131 PE648.383v01-00

ET

Muudatusettepanek 171
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
11 kohaselt on liikmesriikidel praegu 
kohustus teatada aastatel 2015–2020 oma 
otsustest ning hinnangulistest summadest, 
mis saadakse, kui asjaomase kalendriaasta 
kohta põllumajandustootjale antavate 
otsetoetuste summat vähendatakse summa 
osast, mis ületab 150 000 eurot. 
Olemasoleva süsteemi jätkumise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid teatama 
ka oma otsused ja vähendamisest tekkivad 
hinnangulised summad 2021. 
kalendriaastal.

(23) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
11 kohaselt on liikmesriikidel praegu 
kohustus teatada aastatel 2015–2020 oma 
otsustest ning hinnangulistest summadest, 
mis saadakse, kui asjaomase kalendriaasta 
kohta põllumajandustootjale antavate 
otsetoetuste summat vähendatakse summa 
osast, mis ületab 150 000 eurot. 
Olemasoleva süsteemi jätkumise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid teatama 
ka oma otsused ja vähendamisest tekkivad 
hinnangulised summad 2021. ja 
2022. kalendriaastal.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
11 kohaselt on liikmesriikidel praegu 
kohustus teatada aastatel 2015–2020 oma 
otsustest ning hinnangulistest summadest, 
mis saadakse, kui asjaomase kalendriaasta 
kohta põllumajandustootjale antavate 
otsetoetuste summat vähendatakse summa 
osast, mis ületab 150 000 eurot. 
Olemasoleva süsteemi jätkumise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid teatama 
ka oma otsused ja vähendamisest tekkivad 
hinnangulised summad 2021. 
kalendriaastal.

(23) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
11 kohaselt on liikmesriikidel praegu 
kohustus teatada aastatel 2015–2020 oma 
otsustest ning hinnangulistest summadest, 
mis saadakse, kui asjaomase kalendriaasta 
kohta põllumajandustootjale antavate 
otsetoetuste summat vähendatakse summa 
osast, mis ületab 150 000 eurot. 
Olemasoleva süsteemi jätkumise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid teatama 
ka oma otsused ja vähendamisest tekkivad 
hinnangulised summad 2021. ja 
2022. kalendriaastal.
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Or. pl

Muudatusettepanek 173
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
11 kohaselt on liikmesriikidel praegu 
kohustus teatada aastatel 2015–2020 oma 
otsustest ning hinnangulistest summadest, 
mis saadakse, kui asjaomase kalendriaasta 
kohta põllumajandustootjale antavate 
otsetoetuste summat vähendatakse summa 
osast, mis ületab 150 000 eurot. 
Olemasoleva süsteemi jätkumise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid teatama 
ka oma otsused ja vähendamisest tekkivad 
hinnangulised summad 2021. 
kalendriaastal.

(23) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
11 kohaselt on liikmesriikidel praegu 
kohustus teatada aastatel 2015–2020 oma 
otsustest ning hinnangulistest summadest, 
mis saadakse, kui asjaomase kalendriaasta 
kohta põllumajandustootjale antavate 
otsetoetuste summat vähendatakse summa 
osast, mis ületab 150 000 eurot. 
Olemasoleva süsteemi jätkumise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid teatama 
ka oma otsused ja vähendamisest tekkivad 
hinnangulised summad 2021., 2022. 
ja 2023. kalendriaastal.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
14 kohaselt võivad liikmesriigid 
kalendriaastate 2014–2020 puhul paigutada 
rahalisi vahendeid otsetoetuste ja maaelu 
arengu vahel ümber. Tagamaks, et 
liikmesriigid võivad säilitada oma 
strateegia, peaks kahe samba vahelist 
paindlikkust olema võimalik kasutada ka 
2021. kalendriaastal (st 
2022. eelarveaastal).

(24) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
14 kohaselt võivad liikmesriigid 
kalendriaastate 2014–2020 puhul paigutada 
rahalisi vahendeid otsetoetuste ja maaelu 
arengu vahel ümber. Tagamaks, et 
liikmesriigid võivad säilitada oma 
strateegia, peaks kahe samba vahelist 
paindlikkust olema võimalik kasutada ka 
2021. kalendriaastal (st 
2022. eelarveaastal) ja 
2022. kalendriaastal (st 
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2023. eelarveaastal).

Or. pl

Muudatusettepanek 175
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
14 kohaselt võivad liikmesriigid 
kalendriaastate 2014–2020 puhul paigutada 
rahalisi vahendeid otsetoetuste ja maaelu 
arengu vahel ümber. Tagamaks, et 
liikmesriigid võivad säilitada oma 
strateegia, peaks kahe samba vahelist 
paindlikkust olema võimalik kasutada ka 
2021. kalendriaastal (st 
2022. eelarveaastal).

(24) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
14 kohaselt võivad liikmesriigid 
kalendriaastate 2014–2020 puhul paigutada 
rahalisi vahendeid otsetoetuste ja maaelu 
arengu vahel ümber. Tagamaks, et 
liikmesriigid võivad säilitada oma 
strateegia, peaks kahe samba vahelist 
paindlikkust olema võimalik kasutada ka 
2021., 2022. ja 2023. kalendriaastal (st 
2022., 2023. ja 2024. eelarveaastal).

Or. en

Muudatusettepanek 176
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
14 kohaselt võivad liikmesriigid 
kalendriaastate 2014–2020 puhul paigutada 
rahalisi vahendeid otsetoetuste ja maaelu 
arengu vahel ümber. Tagamaks, et 
liikmesriigid võivad säilitada oma 
strateegia, peaks kahe samba vahelist 
paindlikkust olema võimalik kasutada ka 
2021. kalendriaastal (st 
2022. eelarveaastal).

(24) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
14 kohaselt võivad liikmesriigid 
kalendriaastate 2014–2020 puhul paigutada 
rahalisi vahendeid otsetoetuste ja maaelu 
arengu vahel ümber. Tagamaks, et 
liikmesriigid võivad säilitada oma 
strateegia, peaks kahe samba vahelist 
paindlikkust olema võimalik kasutada ka 
2021. ja 2022. kalendriaastal (st 2022. ja 
2023. eelarveaastal).

Or. en
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Muudatusettepanek 177
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et komisjon saaks 
kehtestada eelarve ülemmäärad vastavalt 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõikele 1, artikli 36 lõikele 4, artikli 42 
lõikele 2, artikli 47 lõikele 3, artikli 49 
lõikele 2, artikli 51 lõikele 4 ja artikli 53 
lõikele 7, on vaja, et liikmesriigid teataksid 
oma otsused 2021. kalendriaasta kavaga 
seotud rahaeraldiste kohta hiljemalt 1. 
augustiks 2020.

(25) Selleks et komisjon saaks 
kehtestada eelarve ülemmäärad vastavalt 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõikele 1, artikli 36 lõikele 4, artikli 42 
lõikele 2, artikli 47 lõikele 3, artikli 49 
lõikele 2, artikli 51 lõikele 4 ja artikli 53 
lõikele 7, on vaja, et liikmesriigid teataksid 
oma otsused 2021. kalendriaasta kavaga 
seotud rahaeraldiste kohta hiljemalt 
1. augustiks 2020 ja vajaduse korral oma 
otsused 2022. kalendriaasta kavaga 
seotud rahaeraldiste kohta hiljemalt 
1. augustiks 2021.

Or. pl

Muudatusettepanek 178
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et komisjon saaks 
kehtestada eelarve ülemmäärad vastavalt 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõikele 1, artikli 36 lõikele 4, artikli 42 
lõikele 2, artikli 47 lõikele 3, artikli 49 
lõikele 2, artikli 51 lõikele 4 ja artikli 53 
lõikele 7, on vaja, et liikmesriigid teataksid 
oma otsused 2021. kalendriaasta kavaga 
seotud rahaeraldiste kohta hiljemalt 1. 
augustiks 2020.

(25) Selleks et komisjon saaks 
kehtestada eelarve ülemmäärad vastavalt 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõikele 1, artikli 36 lõikele 4, artikli 42 
lõikele 2, artikli 47 lõikele 3, artikli 49 
lõikele 2, artikli 51 lõikele 4 ja artikli 53 
lõikele 7, on vaja, et liikmesriigid teataksid 
oma otsused 2021. kalendriaasta kavaga 
seotud rahaeraldiste kohta hiljemalt 
1. augustiks 2020, 2022. kalendriaasta 
kavaga seotud rahaeraldiste kohta 
hiljemalt 1. augustiks 2021 ja 
2023. kalendriaasta kavaga seotud 
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rahaeraldiste kohta hiljemalt 1. augustiks 
2022.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et komisjon saaks 
kehtestada eelarve ülemmäärad vastavalt 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõikele 1, artikli 36 lõikele 4, artikli 42 
lõikele 2, artikli 47 lõikele 3, artikli 49 
lõikele 2, artikli 51 lõikele 4 ja artikli 53 
lõikele 7, on vaja, et liikmesriigid teataksid 
oma otsused 2021. kalendriaasta kavaga 
seotud rahaeraldiste kohta hiljemalt 1. 
augustiks 2020.

(25) Selleks et komisjon saaks 
kehtestada eelarve ülemmäärad vastavalt 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõikele 1, artikli 36 lõikele 4, artikli 42 
lõikele 2, artikli 47 lõikele 3, artikli 49 
lõikele 2, artikli 51 lõikele 4 ja artikli 53 
lõikele 7, on vaja, et liikmesriigid teataksid 
oma otsused 2021. kalendriaasta kavaga 
seotud rahaeraldiste kohta hiljemalt 
1. augustiks 2020 ja 2022. kalendriaasta 
kavaga seotud rahaeraldiste kohta 
hiljemalt 1. augustiks 2021.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26a) Liikmesriikidel peaks olema 
võimalik jätkata riikliku üleminekutoetuse 
kasutamist perioodil, mil kohaldatakse 
üleminekumäärust. Selleks et vähendada 
liikmesriikides põllumajandustootjate 
vahel esinevaid konkurentsierinevusi, mis 
on tingitud hektari kohta makstava 
toetuse erinevustest, peaksid liikmesriigid 
säilitama riikliku üleminekutoetuse ka 



PE648.383v01-00 54/131 AM\1199799ET.docx

ET

pärast aastaid 2021–2027 hõlmava ÜPP 
uute määruste jõustumist.

Or. ro

Muudatusettepanek 181
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kooskõlas kehtiva 
õigusraamistikuga teatasid liikmesriigid 
2014. aastal oma 2020. kalendriaastani 
kehtivad otsused selle kohta, kuidas 
jaotada põhitoetuskava iga-aastast riiklikku 
ülemmäära piirkondade vahel ning 
võimalikud iga-aastased järkjärgulised 
muudatused määrusega (EL) nr 1307/2013 
hõlmatud perioodil. On vaja, et 
liikmesriigid teataksid sellistest otsustest 
ka 2021. kalendriaastal.

(27) Kooskõlas kehtiva 
õigusraamistikuga teatasid liikmesriigid 
2014. aastal oma 2020. kalendriaastani 
kehtivad otsused selle kohta, kuidas 
jaotada põhitoetuskava iga-aastast riiklikku 
ülemmäära piirkondade vahel ning 
võimalikud iga-aastased järkjärgulised 
muudatused määrusega (EL) nr 1307/2013 
hõlmatud perioodil. On vaja, et 
liikmesriigid teataksid sellistest otsustest 
ka 2021., 2022. ja 2023. kalendriaastal.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kooskõlas kehtiva 
õigusraamistikuga teatasid liikmesriigid 
2014. aastal oma 2020. kalendriaastani 
kehtivad otsused selle kohta, kuidas 
jaotada põhitoetuskava iga-aastast riiklikku 
ülemmäära piirkondade vahel ning 
võimalikud iga-aastased järkjärgulised 
muudatused määrusega (EL) nr 1307/2013 
hõlmatud perioodil. On vaja, et 
liikmesriigid teataksid sellistest otsustest 

(27) Kooskõlas kehtiva 
õigusraamistikuga teatasid liikmesriigid 
2014. aastal oma 2020. kalendriaastani 
kehtivad otsused selle kohta, kuidas 
jaotada põhitoetuskava iga-aastast riiklikku 
ülemmäära piirkondade vahel ning 
võimalikud iga-aastased järkjärgulised 
muudatused määrusega (EL) nr 1307/2013 
hõlmatud perioodil. On vaja, et 
liikmesriigid teataksid sellistest otsustest 
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ka 2021. kalendriaastal. ka 2021. ja 2022. kalendriaastal.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kooskõlas kehtiva 
õigusraamistikuga teatasid liikmesriigid 
2014. aastal oma 2020. kalendriaastani 
kehtivad otsused selle kohta, kuidas 
jaotada põhitoetuskava iga-aastast riiklikku 
ülemmäära piirkondade vahel ning 
võimalikud iga-aastased järkjärgulised 
muudatused määrusega (EL) nr 1307/2013 
hõlmatud perioodil. On vaja, et 
liikmesriigid teataksid sellistest otsustest 
ka 2021. kalendriaastal.

(27) Kooskõlas kehtiva 
õigusraamistikuga teatasid liikmesriigid 
2014. aastal oma 2020. kalendriaastani 
kehtivad otsused selle kohta, kuidas 
jaotada põhitoetuskava iga-aastast riiklikku 
ülemmäära piirkondade vahel ning 
võimalikud iga-aastased järkjärgulised 
muudatused määrusega (EL) nr 1307/2013 
hõlmatud perioodil. On vaja, et 
liikmesriigid teataksid sellistest otsustest 
ka 2021. ja 2022. kalendriaastal.

Or. pl

Muudatusettepanek 184
Juozas Olekas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27a) Selleks et tagada liikmesriikide 
vahel aus konkurents ja kehtestada liidu 
tasandil võrdsuse põhimõtted, nagu lepiti 
kokku Euroopa Ülemkogu 24. ja 
25. oktoobri 2002. aasta kohtumise 
eesistujariigi järeldustes, tuleb 
lähenemisprotsess viia täielikult lõpule 
käesoleva määrusega hõlmatud perioodi 
jooksul. IV lisas sätestatud rahaeraldised 
tuleks määrata kindlaks nii, et 
üleminekuperioodi lõpuks saavutatakse 
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eesmärk, milleks on 100 % liidu 
keskmisest tasemest.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27a) Selleks et tagada liikmesriikide 
vahel aus konkurents ja kehtestada liidu 
tasandil võrdsuse põhimõtted, nagu lepiti 
kokku Euroopa Ülemkogu 24. ja 
25. oktoobri 2002. aasta kohtumise 
eesistujariigi järeldustes, tuleb 
lähenemisprotsess viia täielikult lõpule 
käesoleva määrusega hõlmatud perioodi 
jooksul. IV lisas sätestatud rahaeraldised 
tuleks määrata kindlaks nii, et 
üleminekuperioodi lõpuks saavutatakse 
eesmärk, milleks on 100 % liidu 
keskmisest tasemest.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Luke Ming Flanagan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Peamine protsess, mille abil 
põllumajandustootjate vahelise otsese 
sissetulekutoetuse võrdsemat jaotamist 
saavutada, on sisemine 
lähenemismehhanism. Varasemast 
olukorrast tulenevaid individuaalseid 
erinevusi on üha raskem põhjendada. 

(28) Peamine protsess, mille abil 
põllumajandustootjate vahelise otsese 
sissetulekutoetuse võrdsemat jaotamist 
saavutada, on sisemine 
lähenemismehhanism. Varasemast 
olukorrast tulenevaid individuaalseid 
erinevusi on üha raskem põhjendada. 
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Määruse (EL) nr 1307/2013 kohane 
sisemise lähenemise põhimudel seisneb 
selles, et liikmesriigid kohaldavad alates 
2015. aastast kõigi riikliku või piirkondliku 
tasandi toetusõiguste suhtes ühtset kindlat 
määra. Selleks et tagada sujuvam üleminek 
ühtsele väärtusele, sätestati erand, mis 
võimaldab liikmesriikidel aastatel 2015–
2019 diferentseerida toetusõiguste väärtusi 
osalise lähenemise alusel, seda erandit 
nimetatakse ka „tunneli mudeliks“. Mõned 
liikmesriigid on erandit kasutanud. Et 
jätkata protsessi otsetoetuste võrdsemaks 
jaotamiseks, võivad liikmesriigid pärast 
2019. aastat liikuda edasi riikliku või 
piirkondliku keskmise suunas, selle asemel 
et saavutada ühtne kindel määr või hoida 
toetusõiguste väärtus 2019. aasta tasemel. 
Nad peaksid teatama igal aastal oma otsuse 
järgmise aasta kohta.

Määruse (EL) nr 1307/2013 kohane 
sisemise lähenemise põhimudel seisneb 
selles, et liikmesriigid kohaldavad alates 
2015. aastast kõigi riikliku või piirkondliku 
tasandi toetusõiguste suhtes ühtset kindlat 
määra. Selleks et tagada sujuvam üleminek 
ühtsele väärtusele, sätestati erand, mis 
võimaldab liikmesriikidel aastatel 2015–
2019 diferentseerida toetusõiguste väärtusi 
osalise lähenemise alusel, seda erandit 
nimetatakse ka „tunneli mudeliks“. Mõned 
liikmesriigid on erandit kasutanud. Et 
jätkata protsessi otsetoetuste võrdsemaks 
jaotamiseks, peaksid liikmesriigid pärast 
2019. aastat liikuma edasi riikliku või 
piirkondliku keskmise suunas. Nad peaksid 
teatama igal aastal oma otsuse järgmise 
aasta kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Peamine protsess, mille abil 
põllumajandustootjate vahelise otsese 
sissetulekutoetuse võrdsemat jaotamist 
saavutada, on sisemine 
lähenemismehhanism. Varasemast 
olukorrast tulenevaid individuaalseid 
erinevusi on üha raskem põhjendada. 
Määruse (EL) nr 1307/2013 kohane 
sisemise lähenemise põhimudel seisneb 
selles, et liikmesriigid kohaldavad alates 
2015. aastast kõigi riikliku või piirkondliku 
tasandi toetusõiguste suhtes ühtset kindlat 
määra. Selleks et tagada sujuvam üleminek 
ühtsele väärtusele, sätestati erand, mis 
võimaldab liikmesriikidel aastatel 2015–

(28) Peamine protsess, mille abil 
põllumajandustootjate vahelise otsese 
sissetulekutoetuse võrdsemat jaotamist 
saavutada, on sisemine 
lähenemismehhanism. Varasemast 
olukorrast tulenevaid individuaalseid 
erinevusi on üha raskem põhjendada. 
Määruse (EL) nr 1307/2013 kohane 
sisemise lähenemise põhimudel seisneb 
selles, et liikmesriigid kohaldavad alates 
2015. aastast kõigi riikliku või piirkondliku 
tasandi toetusõiguste suhtes ühtset kindlat 
määra. Selleks et tagada sujuvam üleminek 
ühtsele väärtusele, sätestati erand, mis 
võimaldab liikmesriikidel aastatel 2015–
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2019 diferentseerida toetusõiguste väärtusi 
osalise lähenemise alusel, seda erandit 
nimetatakse ka „tunneli mudeliks“. Mõned 
liikmesriigid on erandit kasutanud. Et 
jätkata protsessi otsetoetuste võrdsemaks 
jaotamiseks, võivad liikmesriigid pärast 
2019. aastat liikuda edasi riikliku või 
piirkondliku keskmise suunas, selle asemel 
et saavutada ühtne kindel määr või hoida 
toetusõiguste väärtus 2019. aasta tasemel. 
Nad peaksid teatama igal aastal oma otsuse 
järgmise aasta kohta.

2019 diferentseerida toetusõiguste väärtusi 
osalise lähenemise alusel, seda erandit 
nimetatakse ka „tunneli mudeliks“. Mõned 
liikmesriigid on erandit kasutanud. Et 
jätkata protsessi otsetoetuste võrdsemaks 
jaotamiseks, võivad liikmesriigid pärast 
2019. aastat liikuda edasi riikliku või 
piirkondliku keskmise suunas, selle asemel 
et saavutada ühtne kindel määr. Nad 
peaksid teatama igal aastal oma otsuse 
järgmise aasta kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Peamine protsess, mille abil 
põllumajandustootjate vahelise otsese 
sissetulekutoetuse võrdsemat jaotamist 
saavutada, on sisemine 
lähenemismehhanism. Varasemast 
olukorrast tulenevaid individuaalseid 
erinevusi on üha raskem põhjendada. 
Määruse (EL) nr 1307/2013 kohane 
sisemise lähenemise põhimudel seisneb 
selles, et liikmesriigid kohaldavad alates 
2015. aastast kõigi riikliku või piirkondliku 
tasandi toetusõiguste suhtes ühtset kindlat 
määra. Selleks et tagada sujuvam üleminek 
ühtsele väärtusele, sätestati erand, mis 
võimaldab liikmesriikidel aastatel 2015–
2019 diferentseerida toetusõiguste väärtusi 
osalise lähenemise alusel, seda erandit 
nimetatakse ka „tunneli mudeliks“. Mõned 
liikmesriigid on erandit kasutanud. Et 
jätkata protsessi otsetoetuste võrdsemaks 
jaotamiseks, võivad liikmesriigid pärast 
2019. aastat liikuda edasi riikliku või 
piirkondliku keskmise suunas, selle asemel 
et saavutada ühtne kindel määr või hoida 

(28) Peamine protsess, mille abil 
põllumajandustootjate vahelise otsese 
sissetulekutoetuse võrdsemat jaotamist 
saavutada, on sisemine 
lähenemismehhanism. Varasemast 
olukorrast tulenevaid individuaalseid 
erinevusi on üha raskem põhjendada. 
Määruse (EL) nr 1307/2013 kohane 
sisemise lähenemise põhimudel seisneb 
selles, et liikmesriigid kohaldavad alates 
2015. aastast kõigi riikliku või piirkondliku 
tasandi toetusõiguste suhtes ühtset kindlat 
määra. Selleks et tagada sujuvam üleminek 
ühtsele väärtusele, sätestati erand, mis 
võimaldab liikmesriikidel aastatel 2015–
2019 diferentseerida toetusõiguste väärtusi 
osalise lähenemise alusel, seda erandit 
nimetatakse ka „tunneli mudeliks“. Mõned 
liikmesriigid on erandit kasutanud. Et 
jätkata protsessi otsetoetuste võrdsemaks 
jaotamiseks, peaksid liikmesriigid pärast 
2019. aastat liikuma edasi riikliku või 
piirkondliku keskmise suunas, selle asemel 
et saavutada ühtne kindel määr. Nad 
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toetusõiguste väärtus 2019. aasta tasemel. 
Nad peaksid teatama igal aastal oma otsuse 
järgmise aasta kohta.

peaksid teatama igal aastal oma otsuse 
järgmise aasta kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 189
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Määruse (EL) nr 1307/2013 
artikliga 30 on ette nähtud, et reservist 
jaotatud toetusõiguste väärtust tuleb igal 
aastal järk-järgult muuta, et võtta arvesse 
kõnealuse määruse II lisas sätestatud 
riikliku ülemmäära iga-aastaseid tasemeid, 
mis kajastavad reservi mitmeaastast 
haldamist. Neid eeskirju tuleks kohandada 
nii, et võtta arvesse võimalust muuta nii 
kõigi jaotatud toetusõiguste kui ka reservi 
väärtust, et kohanduda kõnealuse II lisa 
summa muutmisega kahe aasta jooksul. 
Lisaks rakendatakse liikmesriikides, kus ei 
saavutatud 2019. aastaks kindlat määra, 
sisemist ühtlustamist igal aastal. 
Kalendriaastate 2020 ja 2021 puhul tuleb 
õiguste eraldamise aastal kindlaks määrata 
ainult jooksva aasta toetusõiguse väärtus. 
Vastaval aastal reservist jaotatavate 
toetusõiguste ühikuväärtus tuleks arvutada 
pärast reservi võimalikku kohandamist 
vastavalt kõnealuse määruse artikli 22 
lõikele 5. Igal järgneval aastal tuleks 
reservist jaotatavate toetusõiguste väärtust 
kohandada vastavalt artikli 22 lõikele 5.

(29) Määruse (EL) nr 1307/2013 
artikliga 30 on ette nähtud, et reservist 
jaotatud toetusõiguste väärtust tuleb igal 
aastal järk-järgult muuta, et võtta arvesse 
kõnealuse määruse II lisas sätestatud 
riikliku ülemmäära iga-aastaseid tasemeid, 
mis kajastavad reservi mitmeaastast 
haldamist. Neid eeskirju tuleks kohandada 
nii, et võtta arvesse võimalust muuta nii 
kõigi jaotatud toetusõiguste kui ka reservi 
väärtust, et kohanduda kõnealuse II lisa 
summa muutmisega kahe aasta jooksul. 
Lisaks rakendatakse liikmesriikides, kus ei 
saavutatud 2019. aastaks kindlat määra, 
sisemist ühtlustamist igal aastal. 
Kalendriaastate 2020, 2021, 2022 ja 2023 
puhul tuleb õiguste eraldamise aastal 
kindlaks määrata ainult jooksva aasta 
toetusõiguse väärtus. Vastaval aastal 
reservist jaotatavate toetusõiguste 
ühikuväärtus tuleks arvutada pärast reservi 
võimalikku kohandamist vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 22 lõikele 5. Igal 
järgneval aastal tuleks reservist jaotatavate 
toetusõiguste väärtust kohandada vastavalt 
artikli 22 lõikele 5.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Määruse (EL) nr 1307/2013 
artikliga 30 on ette nähtud, et reservist 
jaotatud toetusõiguste väärtust tuleb igal 
aastal järk-järgult muuta, et võtta arvesse 
kõnealuse määruse II lisas sätestatud 
riikliku ülemmäära iga-aastaseid tasemeid, 
mis kajastavad reservi mitmeaastast 
haldamist. Neid eeskirju tuleks kohandada 
nii, et võtta arvesse võimalust muuta nii 
kõigi jaotatud toetusõiguste kui ka reservi 
väärtust, et kohanduda kõnealuse II lisa 
summa muutmisega kahe aasta jooksul. 
Lisaks rakendatakse liikmesriikides, kus ei 
saavutatud 2019. aastaks kindlat määra, 
sisemist ühtlustamist igal aastal. 
Kalendriaastate 2020 ja 2021 puhul tuleb 
õiguste eraldamise aastal kindlaks määrata 
ainult jooksva aasta toetusõiguse väärtus. 
Vastaval aastal reservist jaotatavate 
toetusõiguste ühikuväärtus tuleks arvutada 
pärast reservi võimalikku kohandamist 
vastavalt kõnealuse määruse artikli 22 
lõikele 5. Igal järgneval aastal tuleks 
reservist jaotatavate toetusõiguste väärtust 
kohandada vastavalt artikli 22 lõikele 5.

(29) Määruse (EL) nr 1307/2013 
artikliga 30 on ette nähtud, et reservist 
jaotatud toetusõiguste väärtust tuleb igal 
aastal järk-järgult muuta, et võtta arvesse 
kõnealuse määruse II lisas sätestatud 
riikliku ülemmäära iga-aastaseid tasemeid, 
mis kajastavad reservi mitmeaastast 
haldamist. Neid eeskirju tuleks kohandada 
nii, et võtta arvesse võimalust muuta nii 
kõigi jaotatud toetusõiguste kui ka reservi 
väärtust, et kohanduda kõnealuse II lisa 
summa muutmisega kahe aasta jooksul. 
Lisaks rakendatakse liikmesriikides, kus ei 
saavutatud 2019. aastaks kindlat määra, 
sisemist ühtlustamist igal aastal. 
Kalendriaastate 2020, 2021 ja 2022 puhul 
tuleb õiguste eraldamise aastal kindlaks 
määrata ainult jooksva aasta toetusõiguse 
väärtus. Vastaval aastal reservist 
jaotatavate toetusõiguste ühikuväärtus 
tuleks arvutada pärast reservi võimalikku 
kohandamist vastavalt kõnealuse määruse 
artikli 22 lõikele 5. Igal järgneval aastal 
tuleks reservist jaotatavate toetusõiguste 
väärtust kohandada vastavalt artikli 22 
lõikele 5.

Or. pl

Muudatusettepanek 191
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Määruse (EL) nr 1307/2013 
artikliga 30 on ette nähtud, et reservist 
jaotatud toetusõiguste väärtust tuleb igal 
aastal järk-järgult muuta, et võtta arvesse 

(29) Määruse (EL) nr 1307/2013 
artikliga 30 on ette nähtud, et reservist 
jaotatud toetusõiguste väärtust tuleb igal 
aastal järk-järgult muuta, et võtta arvesse 
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kõnealuse määruse II lisas sätestatud 
riikliku ülemmäära iga-aastaseid tasemeid, 
mis kajastavad reservi mitmeaastast 
haldamist. Neid eeskirju tuleks kohandada 
nii, et võtta arvesse võimalust muuta nii 
kõigi jaotatud toetusõiguste kui ka reservi 
väärtust, et kohanduda kõnealuse II lisa 
summa muutmisega kahe aasta jooksul. 
Lisaks rakendatakse liikmesriikides, kus ei 
saavutatud 2019. aastaks kindlat määra, 
sisemist ühtlustamist igal aastal. 
Kalendriaastate 2020 ja 2021 puhul tuleb 
õiguste eraldamise aastal kindlaks määrata 
ainult jooksva aasta toetusõiguse väärtus. 
Vastaval aastal reservist jaotatavate 
toetusõiguste ühikuväärtus tuleks arvutada 
pärast reservi võimalikku kohandamist 
vastavalt kõnealuse määruse artikli 22 
lõikele 5. Igal järgneval aastal tuleks 
reservist jaotatavate toetusõiguste väärtust 
kohandada vastavalt artikli 22 lõikele 5.

kõnealuse määruse II lisas sätestatud 
riikliku ülemmäära iga-aastaseid tasemeid, 
mis kajastavad reservi mitmeaastast 
haldamist. Neid eeskirju tuleks kohandada 
nii, et võtta arvesse võimalust muuta nii 
kõigi jaotatud toetusõiguste kui ka reservi 
väärtust, et kohanduda kõnealuse II lisa 
summa muutmisega kahe aasta jooksul. 
Lisaks rakendatakse liikmesriikides, kus ei 
saavutatud 2019. aastaks kindlat määra, 
sisemist ühtlustamist igal aastal. 
Kalendriaastate 2020, 2021 ja 2022 puhul 
tuleb õiguste eraldamise aastal kindlaks 
määrata ainult jooksva aasta toetusõiguse 
väärtus. Vastaval aastal reservist 
jaotatavate toetusõiguste ühikuväärtus 
tuleks arvutada pärast reservi võimalikku 
kohandamist vastavalt kõnealuse määruse 
artikli 22 lõikele 5. Igal järgneval aastal 
tuleks reservist jaotatavate toetusõiguste 
väärtust kohandada vastavalt artikli 22 
lõikele 5.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 
36 on sätestatud ühtse pindalatoetuse kava 
(SAPS) kohaldamine kuni 31. detsembrini 
2020. ÜPP strateegiakava määrusega (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
lubatakse liikmesriikidel kohaldada põhilist 
sissetulekutoetust samadel tingimustel, st 
arvestamata varasematel võrdlusalustel 
põhinevat toetusõiguste jaotust. Seetõttu on 
asjakohane lubada pikendada ühtse 
pindalatoetuse kava 2021. aastal.

(30) Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 
36 on sätestatud ühtse pindalatoetuse kava 
(SAPS) kohaldamine kuni 31. detsembrini 
2020. ÜPP strateegiakava määrusega (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
lubatakse liikmesriikidel kohaldada põhilist 
sissetulekutoetust samadel tingimustel, st 
arvestamata varasematel võrdlusalustel 
põhinevat toetusõiguste jaotust. Seetõttu on 
asjakohane lubada pikendada ühtse 
pindalatoetuse kava 2021., 2022. ja 2023. 
aastal.
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Or. en

Muudatusettepanek 193
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 
36 on sätestatud ühtse pindalatoetuse kava 
(SAPS) kohaldamine kuni 31. detsembrini 
2020. ÜPP strateegiakava määrusega (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
lubatakse liikmesriikidel kohaldada põhilist 
sissetulekutoetust samadel tingimustel, st 
arvestamata varasematel võrdlusalustel 
põhinevat toetusõiguste jaotust. Seetõttu on 
asjakohane lubada pikendada ühtse 
pindalatoetuse kava 2021. aastal.

(30) Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 
36 on sätestatud ühtse pindalatoetuse kava 
(SAPS) kohaldamine kuni 31. detsembrini 
2020. ÜPP strateegiakava määrusega (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
lubatakse liikmesriikidel kohaldada põhilist 
sissetulekutoetust samadel tingimustel, st 
arvestamata varasematel võrdlusalustel 
põhinevat toetusõiguste jaotust. Seetõttu on 
asjakohane lubada pikendada ühtse 
pindalatoetuse kava 2021. ja 2022. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 
36 on sätestatud ühtse pindalatoetuse kava 
(SAPS) kohaldamine kuni 31. detsembrini 
2020. ÜPP strateegiakava määrusega (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
lubatakse liikmesriikidel kohaldada põhilist 
sissetulekutoetust samadel tingimustel, st 
arvestamata varasematel võrdlusalustel 
põhinevat toetusõiguste jaotust. Seetõttu on 
asjakohane lubada pikendada ühtse 
pindalatoetuse kava 2021. aastal.

(30) Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 
36 on sätestatud ühtse pindalatoetuse kava 
(SAPS) kohaldamine kuni 31. detsembrini 
2020. ÜPP strateegiakava määrusega (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
lubatakse liikmesriikidel kohaldada põhilist 
sissetulekutoetust samadel tingimustel, st 
arvestamata varasematel võrdlusalustel 
põhinevat toetusõiguste jaotust. Seetõttu on 
asjakohane lubada pikendada ühtse 
pindalatoetuse kava 2021. ja 2022. aastal.

Or. pl
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Muudatusettepanek 195
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30a) Juhul kui ettepanekut võtta vastu 
nõukogu määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027, ning sellega seotud 
ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus [ÜPP 
strateegiakava määrus] ei ole 
30. septembriks 2020. aastal vastu võetud 
ja Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, 
tuleks käesolevas määruses algselt 
kavandatud üheaastast 
üleminekuperioodi, mis lõpeb 
31. detsembril 2021. aastal, pikendada 
viimase abinõuna veel aasta võrra kuni 
31. detsembrini 2022. Sellisel juhul 
peaksid üleminekueeskirjad ja 
-tingimused, mida kohaldati algsele 
üleminekuperioodile, kehtima jätkuvalt ka 
pikendatud üleminekuperioodi jooksul 
ning eelarveeraldisi ja kohaldatavaid 
ajakavasid tuleks sellele vastavalt 
kohandada.

Or. pt

Muudatusettepanek 196
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Õiguskindluse huvides tuleks 
selgitada, et määruse (EL) nr 1307/2013 
artiklitega 41 ja 42 lubatakse 
liikmesriikidel igal aastal oma otsused 

(31) Õiguskindluse huvides tuleks 
selgitada, et määruse (EL) nr 1307/2013 
artiklitega 41 ja 42 lubatakse 
liikmesriikidel igal aastal oma otsused 
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ümberjaotava toetuse kohta läbi vaadata. ümberjaotava toetuse kohta läbi vaadata ja 
neid muuta, teavitades sellistest otsustest 
asjakohaselt komisjoni.

Or. ro

Muudatusettepanek 197
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33a) Oma geograafilise asukoha, 
eelkõige kauguse, saarelise asendi, 
väikese pindala ning raskete looduslike 
olude tõttu seisavad äärepoolseimad 
piirkonnad, nagu on osutatud ELi 
toimimise lepingu artiklis 349, silmitsi 
eriliste sotsiaal-majanduslike 
probleemidega, mis on seotud tarbimise 
või põllumajandusliku tootmise 
seisukohast oluliste toiduainete ja 
põllumajandustoodete tarnimisega. Selles 
artiklis ette nähtud 
põllumajandusvaldkonna erimeetmed 
kõnealuste piirkondade erilisest asukohast 
tingitud raskuste kõrvaldamiseks on 
sätestatud määruses (EL) nr 228/2013.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33a) Üleminekuperioodil tuleb tagada 
liikmesriikidevaheline otsetoetuste õiglane 
jaotamine, mis on siseturu toimimiseks 
hädavajalik. Jaotamisel tuleks arvesse 
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võtta objektiivseid kriteeriume, näiteks 
summasid, mille liikmesriigid on saanud 
ÜPP esimese ja teise samba raames, ning 
asjaolu, et looduslikud tingimused, 
tööhõive ja sotsiaal-majanduslik olukord, 
üldine elatustase, tootmiskulud, eriti maa 
maksumus, ja ostujõud ei ole kogu liidus 
ühesugune.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Lisaks tuleks määruste (EL) nr 
228/2013 ja (EL) nr 229/2013 muudatusi 
kohaldada alates 1. jaanuarist 2021 
kooskõlas määrusega (EL).../... [määrus, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027],

(34) Määrustes (EL) nr 228/2013 ja 
(EL) nr 229/2013 sätestatud rahaeraldisi 
tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2021 
kooskõlas määrusega (EL).../... [määrus, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027],

Or. en

Muudatusettepanek 200
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34a) Oma väga väikese pindala ja 
saarelise asendi tõttu on äärepoolseimate 
piirkondade kohalikud turud eriti 
haavatavad hinnakõikumiste suhtes, mis 
on seotud impordivoogudega mujalt EList 
või ELi mittekuuluvatest riikidest. 
Tootmisharudevahelised 
organisatsioonid, mis on tunnustatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 157 
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alusel, eriti loomakasvatussektoris, 
võtavad kollektiivmeetmeid, eelkõige 
andmete kogumise ja teabe levitamise 
meetmeid, mille eesmärk on tagada, et 
kohalik tootmine jääks kõnealusel turul 
konkurentsivõimeliseks. Selle 
saavutamiseks on hoolimata ELi 
toimimise lepingu artiklitest 28, 29 ja 110 
ning ilma, et see piiraks 
määruse (EL) nr 1308/2013 artiklite 164 
ja 165 kohaldamist, asjakohane lubada 
asjaomastel liikmesriikidel seada 
tootmisharudevaheliste kokkulepete 
raames ja pärast asjaosalistega 
konsulteerimist maksukohustus ka 
kohalikul turul osalevatele, kuid 
organisatsiooni mittekuuluvatele 
üksikutele ettevõtjatele ja ettevõtjate 
rühmadele, olenemata nende päritolust, 
sealhulgas juhul, kui nende 
osalustasudest saadud tulust rahastatakse 
üksnes kohaliku tootmise säilitamiseks 
võetavaid meetmeid või kui osalustasusid 
nõutakse mõnes muus turustusprotsessi 
etapis.

Or. fr

Muudatusettepanek 201
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34a) Juhul kui ettepanek võtta vastu 
nõukogu määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027, ning sellega seotud 
ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus [ÜPP 
strateegiakava määrus] ei ole 
30. novembriks 2020. aastal vastu võetud 
ja Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, 
tuleks käesolevas määruses algselt 
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kavandatud üleminekuperioodi, mis lõpeb 
31. detsembril 2021. aastal, pikendada 
veel aasta võrra kuni 31. detsembrini 
2022. aastal. Sellisel juhul peaksid 
asjakohased üleminekueeskirjad ja -
tingimused, mida kohaldati algsele 
üleminekuperioodile, kehtima jätkuvalt ka 
pikendatud üleminekuperioodil ning 
eelarveeraldisi ja kohaldatavaid 
ajakavasid tuleks sellele vastavalt 
kohandada.

Or. de

Muudatusettepanek 202
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34a) Sõltumata kuupäevast, mil 
ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, 
millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027, ning sellega seotud 
ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus [ÜPP 
strateegiakava määrus] vastu võetakse ja 
Euroopa Liidu Teatajas avaldatakse, 
peaks üleminekuperiood kestma kaks 
aastat, st kuni 31. detsembrini 
2022. aastal.

Or. pl

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku teha üleminekuperioodi pikendamine sõltuvaks mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitleva kokkuleppe vastuvõtmise ajakavast. Muudatusettepanekud 
peaksid sisaldama nn tugevaid sätteid, milles osutatakse 2022. aastale.

Muudatusettepanek 203
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34b) Määruses algselt esitatud 
üleminekuperioodi tuleks pikendada veel 
ühe aasta võrra kuni 31. detsembrini 
2022. aastal. Asjakohased 
üleminekueeskirjad ja -tingimused, mida 
kohaldati algsele üleminekuperioodile, 
peaksid kehtima jätkuvalt ka pikendatud 
üleminekuperioodil ning eelarveeraldisi ja 
kohaldatavaid ajakavasid tuleks sellele 
vastavalt kohandada.

Or. pl

Selgitus

Raportöör teeb ettepaneku teha üleminekuperioodi pikendamine sõltuvaks mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitleva kokkuleppe vastuvõtmise ajakavast. Muudatusettepanekud 
peaksid sisaldama nn tugevaid sätteid, milles osutatakse 2022. aastale.

Muudatusettepanek 204
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
I jaotis – II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 1303/2013 kohaldamise 
jätkamine programmiaastal 2021 ning 
teatavate määruste (EL) nr 1303/2013 ja 
(EL) nr 1310/2013 kohaste perioodide 
pikendamine

Määruse (EL) nr 1303/2013 kohaldamise 
jätkamine programmiaastatel 2021, 2022 
ja 2023 ning teatavate määruste (EL) nr 
1303/2013 ja (EL) nr 1310/2013 kohaste 
perioodide pikendamine

Or. en

Muudatusettepanek 205
Ivan David
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Ettepanek võtta vastu määrus
I jaotis – II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 1303/2013 kohaldamise 
jätkamine programmiaastal 2021 ning 
teatavate määruste (EL) nr 1303/2013 ja 
(EL) nr 1310/2013 kohaste perioodide 
pikendamine

Määruse (EL) nr 1303/2013 kohaldamise 
jätkamine programmiaastatel 2021 ja 
2022 ning teatavate määruste (EL) nr 
1303/2013 ja (EL) nr 1310/2013 kohaste 
perioodide pikendamine

Or. en

Muudatusettepanek 206
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1
Üleminekuperiood

Käesolevas määruses tähendab 
„üleminekuperiood“ ajavahemikku, mis 
algab 1. jaanuaril 2021 ja lõpeb 
31. detsembril 2021.
Erandina käesoleva artikli esimesest 
lõigust ja ainult juhul, kui ettepanekut 
võtta vastu nõukogu määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027, 
ning ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada 
liikmesriikide koostatavaid Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) 
ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
rahastatavaid ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiakavu 
(ÜPP strateegiakavad), ning millega 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) 
nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013, ei ole 
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30. novembriks 2020 vastu võetud ja 
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, 
pikendatakse käesoleva määruse kohast 
üleminekuperioodi kuni 31. detsembrini 
2022. Juhul kui esimese lõigu kohaselt 
üleminekuperioodi pikendatakse, jäävad 
asjakohased üleminekueeskirjad ja 
-tingimused, mida kohaldati algsele 
üleminekuperioodile kalendriaastal 2021, 
kehtima ka pikendatud 
üleminekuperioodil ehk 
kalendriaastal 2022 ning eelarveeraldisi 
ja kohaldatavaid ajakavasid kohandatakse 
sellele vastavalt.

Or. de

Muudatusettepanek 207
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1a
ÜPP strateegiakavade rakendamise 

perioodi tehniline pikendamine
Kui ettepanek võtta vastu nõukogu 
määrus, millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2021–2027, ning ettepanek võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas 
toetada liikmesriikide koostatavaid 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist 
(EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
rahastatavaid ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiakavu 
(ÜPP strateegiakavad), ning millega 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) 
nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013, on 
30. novembriks 2020 vastu võetud ja 
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Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, tuleb 
riiklikud strateegiakavad rakendada 
31. detsembriks 2021. aastal.
Kui liikmesriigid jõuavad riiklike 
strateegiakavade koostamisel järeldusele, 
et kehtestatud üleminekuperiood ei ole 
riiklike strateegiakavade koostamiseks 
piisav, võivad liikmesriigid otsustada ELi 
tasandil pikendada üleminekuperioodi 
veel ühe aasta võrra kuni 31. detsembrini 
2022. aastal.
Üleminekuperioodi pikendamise korral 
jäävad asjakohased üleminekueeskirjad ja 
-tingimused, mida kohaldati algsele 
üleminekuperioodile kalendriaastal 2021, 
kehtima ka pikendatud 
üleminekuperioodil ning eelarveeraldisi ja 
kohaldatavaid ajakavasid kohandatakse 
sellele vastavalt.

Or. de

Muudatusettepanek 208
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
toetatavate programmide puhul võivad 
liikmesriigid, kus rahaliste vahendite 
puudumise tõttu ei pruugi olla võimalik 
võtta määruse (EL) nr 1305/2013 kohaseid 
uusi juriidilisi kohustusi, pikendada 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 26 
lõikes 1 sätestatud ajavahemikku kuni 31. 
detsembrini 2021. 

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
toetatavate programmide puhul võivad 
liikmesriigid, kus rahaliste vahendite 
puudumise tõttu ei pruugi olla võimalik 
võtta ühe või mitme meetme puhul 
määruse (EL) nr 1305/2013 kohaseid uusi 
juriidilisi kohustusi, pikendada määruse 
(EL) nr 1303/2013 artikli 26 lõikes 1 
sätestatud ajavahemikku kuni 31. 
detsembrini 2022.

Or. it
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Muudatusettepanek 209
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
toetatavate programmide puhul võivad 
liikmesriigid, kus rahaliste vahendite 
puudumise tõttu ei pruugi olla võimalik 
võtta määruse (EL) nr 1305/2013 kohaseid 
uusi juriidilisi kohustusi, pikendada 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 26 
lõikes 1 sätestatud ajavahemikku kuni 31. 
detsembrini 2021.

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
toetatavate programmide puhul võivad 
liikmesriigid, kus rahaliste vahendite 
puudumise tõttu ei pruugi olla võimalik 
võtta ühe või mitme meetme puhul 
määruse (EL) nr 1305/2013 kohaseid uusi 
juriidilisi kohustusi, pikendada määruse 
(EL) nr 1303/2013 artikli 26 lõikes 1 
sätestatud ajavahemikku kuni 31. 
detsembrini 2022.

Or. it

Muudatusettepanek 210
Nicola Procaccini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
toetatavate programmide puhul võivad 
liikmesriigid, kus rahaliste vahendite 
puudumise tõttu ei pruugi olla võimalik 
võtta määruse (EL) nr 1305/2013 kohaseid 
uusi juriidilisi kohustusi, pikendada 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 26 
lõikes 1 sätestatud ajavahemikku kuni 31. 
detsembrini 2021.

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
toetatavate programmide puhul võivad 
liikmesriigid, kus rahaliste vahendite 
puudumise tõttu ei pruugi olla võimalik 
võtta ühe või mitme meetme raames 
määruse (EL) nr 1305/2013 kohaseid uusi 
juriidilisi kohustusi, pikendada määruse 
(EL) nr 1303/2013 artikli 26 lõikes 1 
sätestatud ajavahemikku kuni 31. 
detsembrini 2022.

Or. en
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Muudatusettepanek 211
Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
toetatavate programmide puhul võivad 
liikmesriigid, kus rahaliste vahendite 
puudumise tõttu ei pruugi olla võimalik 
võtta määruse (EL) nr 1305/2013 kohaseid 
uusi juriidilisi kohustusi, pikendada 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 26 
lõikes 1 sätestatud ajavahemikku kuni 31. 
detsembrini 2021.

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
toetatavate programmide puhul võivad 
liikmesriigid, kus rahaliste vahendite 
puudumise tõttu ei pruugi olla võimalik 
võtta määruse (EL) nr 1305/2013 kohaseid 
uusi juriidilisi kohustusi, pikendada 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 26 
lõikes 1 sätestatud ajavahemikku kuni 31. 
detsembrini 2022.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
toetatavate programmide puhul võivad 
liikmesriigid, kus rahaliste vahendite 
puudumise tõttu ei pruugi olla võimalik 
võtta määruse (EL) nr 1305/2013 kohaseid 
uusi juriidilisi kohustusi, pikendada 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 26 
lõikes 1 sätestatud ajavahemikku kuni 31. 
detsembrini 2021.

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
toetatavate programmide puhul võivad 
liikmesriigid, kus rahaliste vahendite 
puudumise tõttu ei pruugi olla võimalik 
võtta määruse (EL) nr 1305/2013 kohaseid 
uusi juriidilisi kohustusi, pikendada 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 26 
lõikes 1 sätestatud ajavahemikku kuni 31. 
detsembrini 2023.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Ivan David
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile kümne 
päeva jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. aasta 
lõikes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile kümne 
päeva jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021., 2022. 
ja 2023. aasta lõikes, nagu on sätestatud 
määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile kümne 
päeva jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. aasta 
lõikes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile 30 päeva 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist aasta lõikes 
üleminekuperioodil, nagu on sätestatud 
määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas.

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile kümne 
päeva jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. aasta 
lõikes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile kümne 
päeva jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. ja 
2022. aasta lõikes, nagu on sätestatud 
määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile kümne 
päeva jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. aasta 
lõikes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile 30 päeva 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. ja 
2022. aasta lõikes, nagu on sätestatud 
määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas.

Or. it
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Muudatusettepanek 217
Luke Ming Flanagan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile kümne 
päeva jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. aasta 
lõikes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile nelja 
nädala jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. aasta 
lõikes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Nicola Procaccini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile kümne 
päeva jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. aasta 
lõikes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile 20 päeva 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. aasta 
lõikes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.
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Or. en

Muudatusettepanek 219
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile kümne 
päeva jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. aasta 
lõikes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile kahe 
nädala jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. aasta 
lõikes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Petros Kokkalis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile kümne 
päeva jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. aasta 

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile 20 päeva 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. aasta 
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lõikes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

lõikes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui liikmesriik ei vaja oma maaelu 
arengu programmi või piirkondlike 
programmide pikendamiseks täielikku 
2021. aastaks ette nähtud iga-aastast 
jaotust, võib ta kasutada maaelu arengu 
programmi või piirkondlike programmide 
osalist pikendust.

Or. en

Selgitus

Osalist pikendust on maaelu arengu programmide puhul vaja vaid teatavate meetmete puhul, 
mille pikendus on vajalik 2021. aastal. Sellisel juhul ei saa maaelu arengu programmi raames 
kasutada kogu 2021. aastaks ette nähtud iga-aastast jaotust.

Muudatusettepanek 222
Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et esimese lõigu 
kohase tähtaja pikendamine ei ole 
õigustatud, teatab ta sellest liikmesriigile 
kuue nädala jooksul pärast teises lõigus 
osutatud teate saamist.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikide pikendamisettepanekute komisjonipoolne eelhindamine näib olevat liiane. 
Otsustamine selle üle, millal ja kuidas kasutada ELi eelarveeraldist, on ELi õigusnormide 
kohaselt ning jagatud eelarve täitmise ja subsidiaarsuse põhimõttele vastavalt liikmesriikide 
ülesanne.

Muudatusettepanek 223
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et esimese lõigu 
kohase tähtaja pikendamine ei ole 
õigustatud, teatab ta sellest liikmesriigile 
kuue nädala jooksul pärast teises lõigus 
osutatud teate saamist.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 224
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et esimese lõigu 
kohase tähtaja pikendamine ei ole 
õigustatud, teatab ta sellest liikmesriigile 
kuue nädala jooksul pärast teises lõigus 
osutatud teate saamist.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema valikuvõimalus pikendada Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) toetatavaid programme lihtsa teavituse abil, ilma et nad 
peaksid küsima komisjoni arvamust.
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Muudatusettepanek 225
Atidzhe Alieva-Veli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et esimese lõigu 
kohase tähtaja pikendamine ei ole 
õigustatud, teatab ta sellest liikmesriigile 
kuue nädala jooksul pärast teises lõigus 
osutatud teate saamist.

Kui komisjon leiab, et esimese lõigu 
kohase tähtaja pikendamine ei ole 
õigustatud, teatab ta sellest liikmesriigile 
nelja nädala jooksul pärast teises lõigus 
osutatud teate saamist. Komisjon esitab 
asjaomasele liikmesriigile pikendamisest 
keeldumise põhjenduse ning võimaluse 
korral konkreetsed soovitused teate 
parandamiseks, et seda saaks kohaldada. 
Asjaomane liikmesriik võib nelja nädala 
jooksul pärast komisjonilt selliste 
soovituste saamist esitada ajakohastatud 
teate, milles selgitab, kuidas ta kavatseb 
rakendada komisjoni soovitusi 
pikendamise kohaldamiseks. Kui 
komisjon leiab, et pikendamine ei ole 
endiselt õigustatud, teatab ta sellest 
asjaomasele liikmesriigile nelja nädala 
jooksul pärast ajakohastatud teate 
saamist. Komisjon esitab asjaomasele 
liikmesriigile pikendamisest keeldumise 
põhjenduse.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et esimese lõigu 
kohase tähtaja pikendamine ei ole 
õigustatud, teatab ta sellest liikmesriigile 
kuue nädala jooksul pärast teises lõigus 

Kui komisjon leiab, et esimese lõigu 
kohase tähtaja pikendamine ei ole 
õigustatud, teatab ta sellest liikmesriigile 
kuue nädala jooksul pärast teises lõigus 



AM\1199799ET.docx 81/131 PE648.383v01-00

ET

osutatud teate saamist. osutatud teate saamist. Komisjon lähtub 
pikendamise taotluse hindamisel selgetest 
ja objektiivsetest kriteeriumidest, millest 
teavitatakse ka asjaomast liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Luke Ming Flanagan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et esimese lõigu 
kohase tähtaja pikendamine ei ole 
õigustatud, teatab ta sellest liikmesriigile 
kuue nädala jooksul pärast teises lõigus 
osutatud teate saamist.

Kui komisjon leiab, et esimese lõigu 
kohase tähtaja pikendamine ei ole 
õigustatud, teatab ta sellest liikmesriigile 
nelja nädala jooksul pärast teises lõigus 
osutatud teate saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et esimese lõigu 
kohase tähtaja pikendamine ei ole 
õigustatud, teatab ta sellest liikmesriigile 
kuue nädala jooksul pärast teises lõigus 
osutatud teate saamist.

Kui komisjon leiab, et esimese lõigu 
kohase tähtaja pikendamine ei ole 
õigustatud, teatab ta sellest liikmesriigile 
nelja nädala jooksul pärast teises lõigus 
osutatud teate saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama üldine tase.

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal ja 
käesoleva määruse artikli -1 teise lõigu 
kohaldamise korral 2022. aastal, nagu on 
osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 punktis a. Niisugust muutmist ei 
võeta arvesse komisjoni 
rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 
artikli 4 lõike 2 punktis b sätestatud 
piirangus, mis on seatud aastas 
tehtavatele muudatustele. Kõnealuse 
muutmise eesmärk on säilitada määruse 
(EL) nr 1305/2013 artikli 59 lõikes 6 
osutatud meetmetele eraldatavate EAFRD 
kulude vähemalt sama üldine tase.

Or. en

Selgitus

Maaelu arengu programmi pikenduseks tehtavat muutmist ei võeta arvesse aastas tehtavate 
muudatuste piirangus.

Muudatusettepanek 230
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama üldine tase.

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. ja 
2022. aastal, nagu on osutatud määruse 
(EL) nr 1305/2013 artikli 11 lõike 1 
punktis a. Sellise muudatuse eesmärk on 
tagada kõnealuse määruse artikli 59 lõikes 
6 osutatud meetmetele eraldatavate 
EAFRD kulude sama üldine tase. 
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Liikmesriigi esitatud meetmete kava 
pikendus loetakse kehtivaks alates 
30. päevast pärast komisjoni teavitamise 
kuupäeva.

Or. it

Selgitus

Tehakse ettepanek lihtsustada maaelu arengu programmide muutmisega seotud 
liikmesriikidepoolse teavitamise korda ja sellele järgnevat komisjonipoolest heakskiitmist. 
Seetõttu ei tuleks maaelu arengu programmi vormiliste paranduste korral ette nähtud sätete 
kohaselt kohaldada liikmesriikide teatatud muutmise suhtes komisjonipoolset heakskiitu, 
tingimusel et liikmesriigid rakendavad selle 30 päeva jooksul pärast üleminekumääruse 
jõustumist.

Muudatusettepanek 231
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama üldine tase.

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021., 2022. ja 
2023. aastal, nagu on osutatud määruse 
(EL) nr 1305/2013 artikli 11 lõike 1 
punktis a. Sellise muudatuse eesmärk on 
säilitada kõnealuse määruse artikli 59 
lõikes 6 osutatud meetmetele eraldatavate 
EAFRD kulude vähemalt sama üldine tase.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud teade ei piira Teises lõigus osutatud teade ei piira 
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vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama üldine tase.

vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. ja 
2022. aastal, nagu on osutatud määruse 
(EL) nr 1305/2013 artikli 11 lõike 1 
punktis a. Sellise muudatuse eesmärk on 
säilitada kõnealuse määruse artikli 59 
lõikes 6 osutatud meetmetele eraldatavate 
EAFRD kulude vähemalt sama üldine tase.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama üldine tase.

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. ja 
2022. aastal, nagu on osutatud määruse 
(EL) nr 1305/2013 artikli 11 lõike 1 
punktis a. Sellise muudatuse eesmärk on 
säilitada kõnealuse määruse artikli 59 
lõikes 6 osutatud meetmetele eraldatavate 
EAFRD kulude vähemalt sama üldine tase.

Or. it

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema valikuvõimalus pikendada Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) toetatavaid programme lihtsa teavitusega, ilma et nad 
peaksid küsima komisjoni arvamust.

Muudatusettepanek 234
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama üldine tase.

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. ja 
2022. aastal, nagu on osutatud määruse 
(EL) nr 1305/2013 artikli 11 lõike 1 
punktis a. Sellise muudatuse eesmärk on 
säilitada kõnealuse määruse artikli 59 
lõikes 6 osutatud meetmetele eraldatavate 
EAFRD kulude vähemalt sama 
protsendimäär.

Or. it

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada ka 2022. aasta programm ja püütakse selgitada, mida tähendab 
„sama üldine tase“, millega tahetakse näidata keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks 
kasutatavate EAFRD kulude praegust protsenti, mitte keskkonna- ja kliimameetmetele 
eraldatud kogusummat. Vastasel juhul peavad liikmesriigid oma maaelu arengu programmid 
ümber arvutama, ümber kavandama ja täielikult läbi vaatama. Seega ei oleks sellised 
jõupingutused proportsionaalsed ega üleminekuperioodi jooksul rakendatavad.

Muudatusettepanek 235
Mazaly Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama üldine tase.

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama protsendimäär.

Or. es
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Selgitus

Kulude „üldise taseme“ tähendust tuleb täpsustada.

Muudatusettepanek 236
Simone Schmiedtbauer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama üldine tase.

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama protsendimäär.

Or. en

Selgitus

Samas kui komisjoni ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku kohta tähendab maaelu 
arengu rahastamise vähendamist, tähendab käesoleva üleminekumääruse tekst seda, et 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks ette nähtud EAFRD kulude üldine tase tuleb 
säilitada. Tuleb täpsustada, et keskkonna- ja kliimaeesmärkide üldine tase peab olema 
praeguse programmitöö perioodi EAFRD kulukohustuste protsentuaalne osa, mitte lihtsalt 
arvväärtus. Vastasel juhul tuleks maaelu arengu meetmed üleminekuperioodi jaoks täiesti 
ümber arvutada ja ümber planeerida.

Muudatusettepanek 237
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
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artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama üldine tase.

artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama protsendimäär.

Or. en

Muudatusettepanek 238
Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Ulrike Müller

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama üldine tase.

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama protsendimäär.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on komisjoni ettepanekut täpsustada.

Muudatusettepanek 239
Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 

Teises lõigus osutatud teade ei piira 
vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 



PE648.383v01-00 88/131 AM\1199799ET.docx

ET

muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama üldine tase.

muudatuse eesmärk on tagada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
sama üldine tase.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende liikmesriikide puhul, kes ei otsusta 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
võimalust kasutada, kohaldatakse määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027] artiklit [8] 2021. 
aastal kasutamata jäänud eraldiste suhtes, 
nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Nende liikmesriikide puhul, kes ei otsusta 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
võimalust kasutada, kohaldatakse määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027] artiklit [8] 2021., 
2022 ja 2023. aastal kasutamata jäänud 
eraldiste suhtes, nagu on sätestatud 
määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende liikmesriikide puhul, kes ei otsusta 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
võimalust kasutada, kohaldatakse määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027] artiklit [8] 2021. 
aastal kasutamata jäänud eraldiste suhtes, 
nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Nende liikmesriikide puhul, kes ei otsusta 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
võimalust kasutada, kohaldatakse määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027] artiklit [8] 2021. ja 
2022. aastal kasutamata jäänud eraldiste 
suhtes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.
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Or. en

Muudatusettepanek 242
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende liikmesriikide puhul, kes ei otsusta 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
võimalust kasutada, kohaldatakse määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027] artiklit [8] 2021. 
aastal kasutamata jäänud eraldiste suhtes, 
nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Nende liikmesriikide puhul, kes ei otsusta 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
võimalust kasutada, kohaldatakse määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027] artiklit [8] 2021. ja 
2022. aastal kasutamata jäänud eraldiste 
suhtes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Or. it

Selgitus

Väga oluliseks peetakse maksete järjepidevuse ja asjaomaste summade tagamist ka nende 
mitmeaastaste kulukohustuste puhul, mida tuleb strateegiakavades jätkata. Tegevuse 
kavandamisel ei tohi põllumajandusettevõtted kannatada negatiivsete majanduslike 
tagajärgede all, mis põhjustavad kahju ka põllumajanduslikele tarneahelatele ja 
põllumajanduslikule toidutööstusele üldiselt ning neist sõltuvatele sektoritele.

Muudatusettepanek 243
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende liikmesriikide puhul, kes ei otsusta 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
võimalust kasutada, kohaldatakse määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027] artiklit [8] 2021. 
aastal kasutamata jäänud eraldiste suhtes, 

Nende liikmesriikide puhul, kes ei otsusta 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
võimalust kasutada, kohaldatakse määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027] artiklit [8] 2021. ja 
2022. aastal kasutamata jäänud eraldiste 



PE648.383v01-00 90/131 AM\1199799ET.docx

ET

nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

suhtes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Or. it

Selgitus

Väga oluliseks peetakse maksete järjepidevuse ja asjaomaste summade tagamist ka nende 
mitmeaastaste kulukohustuste puhul, mida tuleb strateegiakavades jätkata. Tegevuse 
kavandamisel ei tohi põllumajandusettevõtetel olla negatiivseid majanduslikke tagajärgi, mis 
põhjustavad kahju ka põllumajanduslikele tarneahelatele ja põllumajanduslikule 
toidutööstusele üldiselt ning neist sõltuvatele sektoritele.

Muudatusettepanek 244
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes ei ole ajavahemikul 
2014–2020 täielikult ära kasutanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas 
sätestatud EAFRD eraldise vahendeid, 
võivad juhul, kui 31. detsembri 2020. 
aasta seisuga ei ole kõnealuseid rahalisi 
vahendeid eraldatud toetusesaajate suhtes 
võetud juriidilistele kohustustele, need 
vastavate eelarveliste assigneeringute 
raames üle kanda programmitöö perioodi 
2021–2027.

Or. it

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus kasutada eelmisel perioodil 2014–2020 maaelu 
arenguks eraldatud kasutamata rahalisi vahendeid, kandes need üle, et kasutada neid uuel 
programmitöö perioodil, alates üleminekuperioodist ja ka ÜPP strateegiakavas (siis, kui see 
jõustub).

Muudatusettepanek 245
Ivan David
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik otsustab kasutada lõikes 1 
sätestatud võimalust ainult teatavate 
piirkondlike programmide puhul, on 
käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud 
eraldis määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas 
2021. aastaks kõnealusele liikmesriigile 
ette nähtud summa, millest on lahutatud 
lõike 2 esimese lõigu kohaselt teatatud 
eelarveeraldised pikendatud piirkondlikele 
programmidele.

Kui liikmesriik otsustab kasutada lõikes 1 
sätestatud võimalust ainult teatavate 
piirkondlike programmide puhul, on 
käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud 
eraldis määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas 
2021., 2022. ja 2023. aastaks kõnealusele 
liikmesriigile ette nähtud summa, millest 
on lahutatud lõike 2 esimese lõigu kohaselt 
teatatud eelarveeraldised pikendatud 
piirkondlikele programmidele.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik otsustab kasutada lõikes 1 
sätestatud võimalust ainult teatavate 
piirkondlike programmide puhul, on 
käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud 
eraldis määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas 
2021. aastaks kõnealusele liikmesriigile 
ette nähtud summa, millest on lahutatud 
lõike 2 esimese lõigu kohaselt teatatud 
eelarveeraldised pikendatud piirkondlikele 
programmidele.

Kui liikmesriik otsustab kasutada lõikes 1 
sätestatud võimalust ainult teatavate 
piirkondlike programmide puhul, on 
käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud 
eraldis määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas 
2021. ja 2022. aastaks kõnealusele 
liikmesriigile ette nähtud summa, millest 
on lahutatud lõike 2 esimese lõigu kohaselt 
teatatud eelarveeraldised pikendatud 
piirkondlikele programmidele.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
võimalust, võivad kooskõlas nõukogu 
määrusega (EL) .../... [määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027] 
kanda üle selle EAFRD eelarveeraldiste 
osa, mis vastab üleminekuperioodi 
aastatele, mida ei kasutatud nende 
maaelu arengu programmide 
pikendamiseks, programmitöö perioodi 
ülejäänud aastate rahaeraldistesse. 
Sellisel juhul on käesoleva lõike esimeses 
lõigus osutatud eraldis määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas üleminekuperioodi 
aastateks kõnealusele liikmesriigile ette 
nähtud summa, millest on lahutatud 
käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt 
teatatud eelarveeraldised pikendatud 
programmidele.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid, kes ei ole 
ajavahemikul 2014–2020 täielikult ära 
kasutanud määruse (EL) nr 1305/2013 I 
lisas sätestatud EAFRD eraldise 
vahendeid, võivad juhul, kui 31. detsembri 
2020. aasta seisuga ei ole kõnealuseid 
rahalisi vahendeid eraldatud 
toetusesaajate suhtes võetud juriidilistele 
kohustustele, need vastavate eelarveliste 
assigneeringute raames üle kanda 
programmitöö perioodi 2021–2027.

Or. it
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Selgitus

Liikmesriikidel peaksid saama kasutada eelmisel perioodil 2014–2020 maaelu arenguks 
eraldatud kasutamata rahalisi vahendeid, kandes need üle, et kasutada neid uuel 
programmitöö perioodil, alates üleminekuperioodist ja ka ÜPP strateegiakavas (siis, kui see 
jõustub). Vastasel juhul jääb liikmeriik neist rahalistest vahenditest lõplikult ilma, sest need 
lähevad tagasi ELi vahenditesse.

Muudatusettepanek 249
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmide puhul, mille suhtes 
liikmesriigid otsustavad pikendada 
perioodi 2014–2020 vastavalt käesoleva 
määruse artikli 1 lõikele 1, pikendatakse 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 
lõikes 1, artikli 51 lõikes 1, artikli 57 lõikes 
2, artikli 65 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 76 
esimeses lõigus perioode ja tähtaegu ühe 
aasta võrra. 

2. Programmide puhul, mille suhtes 
liikmesriigid otsustavad pikendada 
perioodi 2014–2020 vastavalt käesoleva 
määruse artikli 1 lõikele 1, pikendatakse 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 
lõikes 1, artikli 51 lõikes 1, artikli 57 lõikes 
2, artikli 65 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 76 
esimeses lõigus perioode ja tähtaegu kahe 
aasta võrra.

Or. it

Muudatusettepanek 250
Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmide puhul, mille suhtes 
liikmesriigid otsustavad pikendada 
perioodi 2014–2020 vastavalt käesoleva 
määruse artikli 1 lõikele 1, pikendatakse 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 
lõikes 1, artikli 51 lõikes 1, artikli 57 lõikes 
2, artikli 65 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 76 
esimeses lõigus perioode ja tähtaegu ühe 
aasta võrra.

2. Programmide puhul, mille suhtes 
liikmesriigid otsustavad pikendada 
perioodi 2014–2020 vastavalt käesoleva 
määruse artikli 1 lõikele 1, pikendatakse 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 
lõikes 1, artikli 51 lõikes 1, artikli 57 lõikes 
2, artikli 65 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 76 
esimeses lõigus perioode ja tähtaegu kahe 
aasta võrra.
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Or. en

Muudatusettepanek 251
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmide puhul, mille suhtes 
liikmesriigid otsustavad pikendada 
perioodi 2014–2020 vastavalt käesoleva 
määruse artikli 1 lõikele 1, pikendatakse 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 
lõikes 1, artikli 51 lõikes 1, artikli 57 lõikes 
2, artikli 65 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 76 
esimeses lõigus perioode ja tähtaegu ühe 
aasta võrra.

2. Programmide puhul, mille suhtes 
liikmesriigid otsustavad pikendada 
perioodi 2014–2020 vastavalt käesoleva 
määruse artikli 1 lõikele 1, pikendatakse 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 
lõikes 1, artikli 51 lõikes 1, artikli 57 lõikes 
2, artikli 65 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 76 
esimeses lõigus perioode ja tähtaegu kahe 
aasta võrra.

Or. it

Muudatusettepanek 252
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriikide puhul, kes 
otsustavad pikendada perioodi 2014–2020 
vastavalt käesoleva määruse artikli 1 
lõikele 1, tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud perioodiks 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 2021. 
aastaks eraldatud toetuse rakendamisel.

3. Liikmesriikide puhul, kes 
otsustavad pikendada perioodi 2014–2020 
vastavalt käesoleva määruse artikli 1 
lõikele 1, tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud perioodiks 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 2021. 
ja 2022. aastaks eraldatud toetuse 
rakendamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 253
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriikide puhul, kes 
otsustavad pikendada perioodi 2014–2020 
vastavalt käesoleva määruse artikli 1 
lõikele 1, tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud perioodiks 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 2021. 
aastaks eraldatud toetuse rakendamisel. 

3. Liikmesriikide puhul, kes 
otsustavad pikendada perioodi 2014–2020 
vastavalt käesoleva määruse artikli 1 
lõikele 1, tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud perioodiks 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 2021. 
ja 2022. aastaks eraldatud toetuse 
rakendamisel. 

Or. it

Muudatusettepanek 254
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriikide puhul, kes 
otsustavad pikendada perioodi 2014–2020 
vastavalt käesoleva määruse artikli 1 
lõikele 1, tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud perioodiks 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 2021. 
aastaks eraldatud toetuse rakendamisel.

3. Liikmesriikide puhul, kes 
otsustavad pikendada perioodi 2014–2020 
vastavalt käesoleva määruse artikli 1 
lõikele 1, tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud perioodiks 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 2021. 
ja 2022. aastaks eraldatud toetuse 
rakendamisel.

Or. it
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Muudatusettepanek 255
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriikide puhul, kes 
otsustavad pikendada perioodi 2014–2020 
vastavalt käesoleva määruse artikli 1 
lõikele 1, tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud perioodiks 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 2021. 
aastaks eraldatud toetuse rakendamisel.

3. Liikmesriikide puhul, kes 
otsustavad pikendada perioodi 2014–2020 
vastavalt käesoleva määruse artikli 1 
lõikele 1, tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud perioodiks 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 2021., 
2022. ja 2023. aastaks eraldatud toetuse 
rakendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavat liiki kulude rahastamiskõlblikkus 
2021. aastal

Teatavat liiki kulude rahastamiskõlblikkus 
2021., 2022. ja 2023. aastal

Or. en

Muudatusettepanek 257
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavat liiki kulude rahastamiskõlblikkus 
2021. aastal

Teatavat liiki kulude rahastamiskõlblikkus 
2021. ja 2022. aastal
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Or. en

Muudatusettepanek 258
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 65 lõike 2, käesoleva 
määruse artikli 2 lõike 2 ja määruse (EL) 
nr 1306/2013 artikli 38 kohaldamist, on 
määruse (EL) nr 1310/2013 artikli 3 lõikes 
1 ja delegeeritud määruse (EL) nr 
807/2014 artiklis 16 osutatud kulud 
kõlblikud saama EAFRD toetust, mida 
makstakse 2021. aasta eraldistest EAFRDst 
toetatavatele programmidele, mille suhtes 
liikmesriigid otsustavad pikendada 
perioodi 2014–2020 vastavalt käesoleva 
määruse artikli 1 lõikele 1, järgmistel 
tingimustel:

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 65 lõike 2, käesoleva 
määruse artikli 2 lõike 2 ja määruse (EL) 
nr 1306/2013 artikli 38 kohaldamist, on 
määruse (EL) nr 1310/2013 artikli 3 lõikes 
1 ja delegeeritud määruse (EL) nr 
807/2014 artiklis 16 osutatud kulud 
kõlblikud saama EAFRD toetust, mida 
makstakse 2021., 2022. ja 2023. aasta 
eraldistest EAFRDst toetatavatele 
programmidele, mille suhtes liikmesriigid 
otsustavad pikendada perioodi 2014–2020 
vastavalt käesoleva määruse artikli 1 
lõikele 1, järgmistel tingimustel:

Or. en

Muudatusettepanek 259
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 65 lõike 2, käesoleva 
määruse artikli 2 lõike 2 ja määruse (EL) 
nr 1306/2013 artikli 38 kohaldamist, on 
määruse (EL) nr 1310/2013 artikli 3 lõikes 
1 ja delegeeritud määruse (EL) nr 
807/2014 artiklis 16 osutatud kulud 
kõlblikud saama EAFRD toetust, mida 
makstakse 2021. aasta eraldistest EAFRDst 
toetatavatele programmidele, mille suhtes 

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 65 lõike 2, käesoleva 
määruse artikli 2 lõike 2 ja määruse (EL) 
nr 1306/2013 artikli 38 kohaldamist, on 
määruse (EL) nr 1310/2013 artikli 3 lõikes 
1 ja delegeeritud määruse (EL) nr 
807/2014 artiklis 16 osutatud kulud 
kõlblikud saama EAFRD toetust, mida 
makstakse 2021. ja 2022. aasta eraldistest 
EAFRDst toetatavatele programmidele, 
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liikmesriigid otsustavad pikendada 
perioodi 2014–2020 vastavalt käesoleva 
määruse artikli 1 lõikele 1, järgmistel 
tingimustel:

mille suhtes liikmesriigid otsustavad 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, 
järgmistel tingimustel:

Or. en

Muudatusettepanek 260
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sellised kulud on ette nähtud 2021. 
aasta vastavas maaelu arengu programmis;

(a) sellised kulud on ette nähtud 2021., 
2022. ja 2023. aasta vastavas maaelu 
arengu programmis;

Or. en

Muudatusettepanek 261
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sellised kulud on ette nähtud 2021. 
aasta vastavas maaelu arengu programmis;

(a) sellised kulud on ette nähtud 2021. 
ja 2022. aasta vastavas maaelu arengu 
programmis;

Or. en

Muudatusettepanek 262
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sellised kulud on ette nähtud 2021. 
aasta vastavas maaelu arengu programmis;

(a) sellised kulud on ette nähtud 2021. 
ja 2022. aasta vastavates maaelu arengu 
programmides;

Or. it

Muudatusettepanek 263
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sellised kulud on ette nähtud 2021. 
aasta vastavas maaelu arengu programmis;

(a) sellised kulud on ette nähtud 2021. 
ja 2022. aasta vastavates maaelu arengu 
programmides;

Or. it

Muudatusettepanek 264
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
I jaotis – II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artiklite 25–28 kohaldamine 
programmiaastal 2021

Määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artiklite 25–28 kohaldamine 
programmiaastatel 2021, 2022 ja 2023

Or. en

Muudatusettepanek 265
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
I jaotis – II peatükk – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artiklite 25–28 kohaldamine 
programmiaastal 2021

Määruse (EL) [uus ühissätete määrus] 
artiklite 25–28 kohaldamine 
programmiaastatel 2021 ja 2022

Or. en

Muudatusettepanek 266
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Perioodil 2014–2020 EAFRDst 
toetatavate programmide puhul ning 
programmide puhul, mille suhtes 
liikmesriigid otsustavad pikendada 
perioodi 2014–2020 vastavalt käesoleva 
määruse artikli 1 lõikele 1, võib EAFRD 
kaudu toetada mitmest allikast 
rahastatavat kogukonna juhitud 
kohalikku arengut kooskõlas määruse 
(EL) [uus ühissätete määrus] artiklitega 
25–28.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Võttes arvesse raskusi, mis esinesid mõnes riigis praegusel programmitöö perioodil 2014–
2020 ja eelmistel programmitöö perioodidel algatuse LEADER rakendamisel, peaks 
liikmesriikidel olema võimalik otsustada kogukonna juhitud kohaliku arengu vahendite 
kasutamise üle.

Muudatusettepanek 267
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Perioodil 2014–2020 EAFRDst toetatavate 
programmide puhul ning programmide 
puhul, mille suhtes liikmesriigid otsustavad 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, võib 
EAFRD kaudu toetada mitmest allikast 
rahastatavat kogukonna juhitud kohalikku 
arengut kooskõlas määruse (EL) [uus 
ühissätete määrus] artiklitega 25–28.

Perioodil 2014–2020 EAFRDst toetatavate 
programmide puhul ning programmide 
puhul, mille suhtes liikmesriigid otsustavad 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, võib 
EAFRD kaudu toetada ühest või mitmest 
allikast rahastatavat kogukonna juhitud 
kohalikku arengut kooskõlas määruse (EL) 
[uus ühissätete määrus] artiklitega 25–28.

Or. en

Selgitus

Algatuse LEADER lähenemisviisi kohaselt peaksid üleminekusätted selgelt võimaldama 
ettevalmistava toetuse rahastamist 2021.–2027. aasta perspektiivist ning ühest või mitmest 
allikast rahastatava kohaliku arengu strateegia valimist.

Muudatusettepanek 268
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. jaanuari 2020 
põllumajandustootjatele määratud 
toetusõigusi käsitatakse alates 1. jaanuarist 
2021 seaduslike ja korrektsetena. Nende 
toetusõiguste seaduslikuks peetav väärtus 
on 31. detsembril 2020 kehtinud 2020. 
kalendriaasta väärtus. See ei piira liidu 
selliste õigusaktide asjaomaste artiklite 
kohaldamist, milles käsitletakse 
toetusõiguste väärtust alates 2021. 
kalendriaastast ja edaspidi, eelkõige 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõiget 5 ja artikli 25 lõiget 12.

1. Enne 1. jaanuari 2020 
põllumajandustootjatele määratud 
toetusõigusi käsitatakse alates 1. jaanuarist 
2021 seaduslike ja korrektsetena. Nende 
toetusõiguste seaduslikuks peetav väärtus 
ja summa on 31. detsembril 2020 kehtinud 
2020. kalendriaasta väärtuse ja summaga 
võrdväärne. See ei piira liidu selliste 
õigusaktide asjaomaste artiklite 
kohaldamist, milles käsitletakse 
toetusõiguste väärtust alates 2021. 
kalendriaastast ja edaspidi, eelkõige 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõiget 5 ja artikli 25 lõiget 12.

Or. it
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Selgitus

Üleminekusätteid sätestav määrus peab põhinema kehtivatel eeskirjadel ja praeguste 
summadega võrdsetel toetusõigustel. Summade täpsustamise eesmärk on kaitsta ELi toetuse 
tegelikku väärtust meetmete puhul, mida põllumajandustootjad võtavad ÜPP eesmärkide 
saavutamiseks.

Muudatusettepanek 269
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. jaanuari 2020 
põllumajandustootjatele määratud 
toetusõigusi käsitatakse alates 1. jaanuarist 
2021 seaduslike ja korrektsetena. Nende 
toetusõiguste seaduslikuks peetav väärtus 
on 31. detsembril 2020 kehtinud 2020. 
kalendriaasta väärtus. See ei piira liidu 
selliste õigusaktide asjaomaste artiklite 
kohaldamist, milles käsitletakse 
toetusõiguste väärtust alates 2021. 
kalendriaastast ja edaspidi, eelkõige 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõiget 5 ja artikli 25 lõiget 12.

1. Enne 1. jaanuari 2020 
põllumajandustootjatele määratud 
toetusõigusi käsitatakse alates 1. jaanuarist 
2021 seaduslike ja korrektsetena. Nende 
toetusõiguste seaduslikuks peetav väärtus 
ja summa on 31. detsembril 2020 kehtinud 
2020. kalendriaasta väärtuse ja summaga 
võrdväärne. See ei piira liidu selliste 
õigusaktide asjaomaste artiklite 
kohaldamist, milles käsitletakse 
toetusõiguste väärtust alates 2021. 
kalendriaastast ja edaspidi, eelkõige 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõiget 5 ja artikli 25 lõiget 12.

Or. it

Selgitus

Üleminekusätteid sätestav määrus peab põhinema kehtivatel eeskirjadel ja praeguste 
summadega võrdsetel toetusõigustel. ÜPP vahendite kärpimist peetakse vastuvõetamatuks, 
sealhulgas seoses olulise panusega ELi eelarve täitmise ning keskkonnahoidlikuma ja 
süsihappegaasivaba Euroopa eesmärgi vahelise seose tugevdamisse kooskõlas uue rohelise 
kokkuleppe strateegiaga.

Muudatusettepanek 270
Simone Schmiedtbauer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. jaanuari 2020 
põllumajandustootjatele määratud 
toetusõigusi käsitatakse alates 1. jaanuarist 
2021 seaduslike ja korrektsetena. Nende 
toetusõiguste seaduslikuks peetav väärtus 
on 31. detsembril 2020 kehtinud 2020. 
kalendriaasta väärtus. See ei piira liidu 
selliste õigusaktide asjaomaste artiklite 
kohaldamist, milles käsitletakse 
toetusõiguste väärtust alates 2021. 
kalendriaastast ja edaspidi, eelkõige 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõiget 5 ja artikli 25 lõiget 12.

1. Enne 1. jaanuari 2020 
põllumajandustootjatele määratud 
toetusõigusi käsitatakse alates 1. jaanuarist 
2020 seaduslike ja korrektsetena. Nende 
toetusõiguste seaduslikuks peetav väärtus 
on 31. detsembril 2019 kehtinud 2019. 
kalendriaasta väärtus. See ei piira liidu 
selliste õigusaktide asjaomaste artiklite 
kohaldamist, milles käsitletakse 
toetusõiguste väärtust alates 2020. 
kalendriaastast ja edaspidi, eelkõige 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõiget 5 ja artikli 25 lõiget 12.

Or. en

Selgitus

Taotlusaastat 2020 rahastatakse juba mitmeaastasest finantsraamistikust 2021–2027. Uue 
mitmeaastase finantsraamistiku alguseks tuleks tagada õiguskindlus ja selgus, pidades kõiki 
põllumajandustootjatele enne 1. jaanuarit 2020 eraldatud toetusõigusi seaduslikuks ja 
korrektseks alates 1. jaanuarist 2020.

Muudatusettepanek 271
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Monika Hohlmeier, Luděk Niedermayer, Jiří 
Pospíšil, Tomáš Zdechovský, Michal Wiezik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata faktiliselt 
ebakorrektsete taotluste põhjal 
põllumajandustootjatele määratud 
toetusõigustele, välja arvatud siis, kui 
põllumajandustootja ei oleks saanud viga 
tegelikkuses avastada.

2. Lõiget 1 ei kohaldata faktiliselt 
ebakorrektsete taotluste põhjal või 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL, Euratom) 2018/10461a artiklis 61 
sätestatud huvide konflikti käsitlevat 
eeskirja rikkudes põllumajandustootjatele 
määratud toetusõigustele, välja arvatud 
siis, kui põllumajandustootja ei oleks 
saanud viga tegelikkuses avastada.

__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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määrus (EL, Euratom) 2018/1046, 
18. juuli 2018, mis käsitleb liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse 
määrusi (EL) nr 1296/2013, 
(EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, 
(EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, 
(EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja 
(EL) nr 283/2014 ja otsust 
nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 272
Atidzhe Alieva-Veli, Asim Ademov, Dacian Cioloş, Michaela Šojdrová, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
I jaotis – III a peatükk (uus) – Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IIIa peatükk
Liikmesriikidevaheline ühtlustamine

Artikkel 5a
Liikmesriikidevahelise ühtlustamise 

jätkamine
Selleks et edendada liikmesriikide 
põllumajandussektorite arengu ja 
maapiirkondade jätkusuutlikkuse 
ühtlustamist, on vaja, et otsetoetused 
jaotataks liikmesriikide vahel õiglasemalt. 
Komisjon tagab, et üleminekuperioodil 
viiakse ellu kindlaksmääratud 
edusammud.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sellised kulud on sätestatud 
vastavas ÜPP strateegiakavas aastateks 
2022–2027 kooskõlas määrusega (EL) 
[ÜPP strateegiakava määrus] ning need 
vastavad määrusele (EL) [horisontaalne 
määrus];

(a) sellised kulud on sätestatud 
vastavas ÜPP strateegiakavas aastateks 
2022–2027;

Or. en

Selgitus

Kavandatud üleminekusätted eelmiste programmitöö perioodide kulude abikõlblikkuse 
eeskirjade kohta on liiga piiravad. Eelkõige on vaja tagada, et lisamakseid tehakse vastavalt 
horisontaalse määruse sätetele ajavahemikuks 2021–2027 (COM (2018) 393). Eelmise 
üleminekuperioodi (1310/2013) lahenduste mudelit järgides peaks olema võimalik teha 
makseid vähem piiravatel tingimustel.

Muudatusettepanek 274
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse samuti 
toetusesaajate suhtes kehtivatele 
juriidilistele kohustustele, mis on võetud 
määruses (EÜ) nr 1257/1999 sätestatud 
vastavate meetmete raames, mis saavad 
toetust määruse (EL) nr 1305/2013 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Üleminekusätted peaksid võimaldama reguleerida ka pikaajalisi kohustusi, mis on võetud 
maaelu arengu programmide raames enne ajavahemikku 2014–2020. See lähenemisviis 
võimaldab teha makseid kulukohustusteks, nt metsastamiseks, mis on võetud 2004.–2006. 
aasta maaelu arengu programmide raames. Seetõttu tuleks artikli 6 lõikele 1 lisada veel üks 
lõik.
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Muudatusettepanek 275
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetusesaajate juriidiliste 
kohustustega seotud kulud, mis on kantud 
nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklites 28, 29, 33 ja 34 osutatud 
mitmeaastaste meetmete raames, ning 
selliste juriidiliste kohustustega seotud 
kulud, mis on seotud perioodiga, mis 
kestab kauem kui 1. jaanuarini 2024, või 
kauem kui 1. jaanuarini 2025 
liikmesriikide puhul, kes on otsustanud 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, 
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklitele 14–
18, artikli 19 lõike 1 punktidele a ja b, 
artiklile 20, artiklitele 22–27, 35, 38, 39 ja 
39a ning määruse (EL) nr 1303/2013 
artiklile 35, on kõlblikud saama EAFRDst 
toetust ÜPP strateegiakavaga hõlmatud 
perioodil 2022–2027 järgmistel 
tingimustel:

2. Teises lõigus sätestatud 
tingimustel on järgmised kulud kõlblikud 
saama EAFRDst toetust ÜPP 
strateegiakavaga hõlmatud perioodil 
2022–2027:

(a) toetusesaajate juriidiliste kohustustega 
seotud kulud, mis on kantud nõukogu 
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklites 28, 
29, 33 ja 34 osutatud mitmeaastaste 
meetmete raames;
(b) selliste juriidiliste kohustustega seotud 
kulud, mis on seotud perioodiga, mis 
kestab kauem kui 1. jaanuarini 2024, või 
kauem kui 1. jaanuarini 2025 
liikmesriikide puhul, kes on otsustanud 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, 
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklitele 14–
18, artikli 19 lõike 1 punktidele a ja b, 
artiklile 20, artiklitele 22–27, 35, 38, 39 ja 
39a ning määruse (EL) nr 1303/2013 
artiklile 35.
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Esimeses lõigus osutatud 
kõlblikkustingimused EAFRDst toetuse 
saamiseks ÜPP strateegiakavaga 
hõlmatud perioodil 2022–2027 on 
järgmised:

(a) kulud on sätestatud ÜPP 
strateegiakavas aastateks 2022–2027 
kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] ning need vastavad 
määrusele (EL) [horisontaalne määrus];

(a) kulud on sätestatud ÜPP 
strateegiakavas aastateks 2022–2027 
kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] ning need vastavad 
määrusele (EL) [horisontaalne määrus];

(b) kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] kohaldatakse 
EAFRD osaluse määra, mis on kehtestatud 
ÜPP strateegiakavas;

(b) kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] kohaldatakse 
EAFRD osaluse määra, mis on kehtestatud 
ÜPP strateegiakavas;

(c) määruse (EL) [horisontaalne määrus] 
artikli 63 lõikes 2 osutatud ühtset süsteemi 
kohaldatakse juriidiliste kohustuste suhtes, 
mis on võetud meetmete raames, mis 
vastavad määruse (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise II ja IV 
peatükis loetletud pindala- ja 
loomapõhistele sekkumisliikidele, ja 
asjaomased toimingud on selgelt kindlaks 
määratud; ning

(c) määruse (EL) [horisontaalne määrus] 
artikli 63 lõikes 2 osutatud ühtset süsteemi 
kohaldatakse juriidiliste kohustuste suhtes, 
mis on võetud meetmete raames, mis 
vastavad määruse (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise II ja IV 
peatükis loetletud pindala- ja 
loomapõhistele sekkumisliikidele, ja 
asjaomased toimingud on selgelt kindlaks 
määratud; ning

(d) punktis c osutatud maksed seoses 
juriidiliste kohustustega tehakse määruse 
(EL) [horisontaalne määrus] artiklis 42 
sätestatud tähtaja jooksul.

(d) punktis c osutatud maksed seoses 
juriidiliste kohustustega tehakse määruse 
(EL) [horisontaalne määrus] artiklis 42 
sätestatud tähtaja jooksul.

Or. en

Selgitus

Ettepanekute eesmärk on täpsustada järgmist: ühest küljest on määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklites 28, 29, 33 ja 34 osutatud mitmeaastased meetmed, mis on kinnitatud käesoleval 
programmitöö perioodil, EAFRD toetuse saamiseks kõlblikud alates 1. jaanuarist 2022 ilma 
lõppkuupäevata; teisest küljest on artiklite 14-18, 19a, 19b, 20, 22-27.35, 38, 39, 39a kohased 
meetmed, mille kulud on seotud juriidiliste kohustustega, mis kestavad kauem kui 1. jaanuar 
2024 [või 1. jaanuar 2025 pikendatud maaelu arengu programmi puhul], kõlblikud saama 
EAFRDst toetust, kui komisjoni ettepanekus esitatud tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek 276
Anne Sander
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetusesaajate juriidiliste 
kohustustega seotud kulud, mis on kantud 
nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklites 28, 29, 33 ja 34 osutatud 
mitmeaastaste meetmete raames, ning 
selliste juriidiliste kohustustega seotud 
kulud, mis on seotud perioodiga, mis 
kestab kauem kui 1. jaanuarini 2024, või 
kauem kui 1. jaanuarini 2025 
liikmesriikide puhul, kes on otsustanud 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, 
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklitele 14–
18, artikli 19 lõike 1 punktidele a ja b, 
artiklile 20, artiklitele 22–27, 35, 38, 39 ja 
39a ning määruse (EL) nr 1303/2013 
artiklile 35, on kõlblikud saama EAFRDst 
toetust ÜPP strateegiakavaga hõlmatud 
perioodil 2022–2027 järgmistel 
tingimustel:

2. Teises lõigus loetletud tingimustel 
võivad järgmised kulud olla kõlblikud 
saama EAFRDst toetust ÜPP 
strateegiakavaga hõlmatud perioodil 
2022–2027:

(a) toetusesaajate juriidiliste kohustustega 
seotud kulud, mis on kantud nõukogu 
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklites 28, 
29, 33 ja 34 osutatud mitmeaastaste 
meetmete raames;
(b) selliste juriidiliste kohustustega seotud 
kulud, mis on seotud perioodiga, mis 
kestab kauem kui 1. jaanuarini 2024, või 
kauem kui 1. jaanuarini 2025 
liikmesriikide puhul, kes on otsustanud 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, 
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklitele 14–
18, artikli 19 lõike 1 punktidele a ja b, 
artiklile 20, artiklitele 22–27, 35, 38, 39 ja 
39a ning määruse (EL) nr 1303/2013 
artiklile 35.
Esimeses lõigus osutatud tingimused on 
järgmised:

(a) kulud on sätestatud ÜPP 
strateegiakavas aastateks 2022–2027 
kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 

(a) kulud on sätestatud ÜPP 
strateegiakavas aastateks 2022–2027 
kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
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strateegiakava määrus] ning need vastavad 
määrusele (EL) [horisontaalne määrus];

strateegiakava määrus] ning need vastavad 
määrusele (EL) [horisontaalne määrus];

(b) kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] kohaldatakse 
EAFRD osaluse määra, mis on kehtestatud 
ÜPP strateegiakavas;

(b) kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] kohaldatakse 
EAFRD osaluse määra, mis on kehtestatud 
ÜPP strateegiakavas;

(c) määruse (EL) [horisontaalne määrus] 
artikli 63 lõikes 2 osutatud ühtset süsteemi 
kohaldatakse juriidiliste kohustuste suhtes, 
mis on võetud meetmete raames, mis 
vastavad määruse (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise II ja IV 
peatükis loetletud pindala- ja 
loomapõhistele sekkumisliikidele, ja 
asjaomased toimingud on selgelt kindlaks 
määratud; ning

(c) määruse (EL) [horisontaalne määrus] 
artikli 63 lõikes 2 osutatud ühtset süsteemi 
kohaldatakse juriidiliste kohustuste suhtes, 
mis on võetud meetmete raames, mis 
vastavad määruse (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotise II ja IV 
peatükis loetletud pindala- ja 
loomapõhistele sekkumisliikidele, ja 
asjaomased toimingud on selgelt kindlaks 
määratud; ning

(d) punktis c osutatud maksed seoses 
juriidiliste kohustustega tehakse määruse 
(EL) [horisontaalne määrus] artiklis 42 
sätestatud tähtaja jooksul.

(d) punktis c osutatud maksed seoses 
juriidiliste kohustustega tehakse määruse 
(EL) [horisontaalne määrus] artiklis 42 
sätestatud tähtaja jooksul.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada kõnealuse lõike sõnastust ja eelkõige asjaolu, et 
ühelt poolt artiklites 28, 29, 33 ja 34 osutatud meetmed ja teisalt määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklites 14–18, 19a, 19b, 20, 22-27, 35, 38, 39 ja 39a osutatud meetmed on kõlblikud saama 
uue programmitöö perioodil EAFRDst toetust, kui komisjoni ettepanekus esitatud tingimused 
on täidetud.

Muudatusettepanek 277
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetusesaajate juriidiliste 
kohustustega seotud kulud, mis on kantud 
nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklites 28, 29, 33 ja 34 osutatud 
mitmeaastaste meetmete raames, ning 
selliste juriidiliste kohustustega seotud 
kulud, mis on seotud perioodiga, mis 

2. Teises lõigus loetletud tingimustel 
võivad järgmised kulud olla kõlblikud 
saama EAFRDst toetust ÜPP 
strateegiakavaga hõlmatud perioodil 2022–
2023:
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kestab kauem kui 1. jaanuarini 2024, või 
kauem kui 1. jaanuarini 2025 
liikmesriikide puhul, kes on otsustanud 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, 
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklitele 14–
18, artikli 19 lõike 1 punktidele a ja b, 
artiklile 20, artiklitele 22–27, 35, 38, 39 ja 
39a ning määruse (EL) nr 1303/2013 
artiklile 35, on kõlblikud saama EAFRDst 
toetust ÜPP strateegiakavaga hõlmatud 
perioodil 2022–2027 järgmistel 
tingimustel:

(a) toetusesaajate juriidiliste kohustustega 
seotud kulud, mis on kantud nõukogu 
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklites 28, 
29, 33 ja 34 osutatud mitmeaastaste 
meetmete raames;
(b) selliste juriidiliste kohustustega seotud 
kulud, mis on seotud perioodiga, mis 
kestab kauem kui 1. jaanuarini 2024, või 
kauem kui 1. jaanuarini 2025 
liikmesriikide puhul, kes on otsustanud 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, 
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklitele 14–
18, artikli 19 lõike 1 punktidele a ja b, 
artiklile 20, artiklitele 22–27, 35, 38, 39 ja 
39a ning määruse (EL) nr 1303/2013 
artiklile 35.
Esimeses lõigus osutatud tingimused on 
järgmised:

(a) kulud on sätestatud ÜPP 
strateegiakavas aastateks 2022–2027 
kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] ning need vastavad 
määrusele (EL) [horisontaalne määrus];

(a) kulud on sätestatud ÜPP 
strateegiakavas aastateks 2022–2027 
kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] ning need vastavad 
määrusele (EL) [horisontaalne määrus];

(b) kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] kohaldatakse 
EAFRD osaluse määra, mis on kehtestatud 
ÜPP strateegiakavas;

(b) kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] kohaldatakse 
EAFRD osaluse määra, mis on kehtestatud 
ÜPP strateegiakavas;

(c) määruse (EL) [horisontaalne määrus] 
artikli 63 lõikes 2 osutatud ühtset süsteemi 
kohaldatakse juriidiliste kohustuste suhtes, 
mis on võetud meetmete raames, mis 
vastavad määruse (EL) [ÜPP 

(c) määruse (EL) [horisontaalne määrus] 
artikli 63 lõikes 2 osutatud ühtset süsteemi 
kohaldatakse juriidiliste kohustuste suhtes, 
mis on võetud meetmete raames, mis 
vastavad määruse (EL) [ÜPP 
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strateegiakava määrus] III jaotise II ja IV 
peatükis loetletud pindala- ja 
loomapõhistele sekkumisliikidele, ja 
asjaomased toimingud on selgelt kindlaks 
määratud; ning

strateegiakava määrus] III jaotise II ja IV 
peatükis loetletud pindala- ja 
loomapõhistele sekkumisliikidele, ja 
asjaomased toimingud on selgelt kindlaks 
määratud; ning

(d) punktis c osutatud maksed seoses 
juriidiliste kohustustega tehakse määruse 
(EL) [horisontaalne määrus] artiklis 42 
sätestatud tähtaja jooksul.

(d) punktis c osutatud maksed seoses 
juriidiliste kohustustega tehakse määruse 
(EL) [horisontaalne määrus] artiklis 42 
sätestatud tähtaja jooksul.

Or. fr

Selgitus

It is important to include the clarifications contained in the Commission’s presentation of 24 
January 2020: firstly, the multiannual measures referred to in Articles 28,29,33,34 of 
Regulation (EU) No 1305/2013 and subscribed to by farmers in the current programming 
period are eligible for the EAFRD contribution, with no limit, from 1 January 2020, and the 
measures referred to in Articles 14 to 18, 19a, 19b, 20, 22-27, 35, 38, 39, 39a, the expenditure 
on commitments of which goes beyond 1 January 2024 (or 1 January 2025 for an extended 
RDP), will be eligible for EAFRD 2022-2027, provided that the conditions set out in the 
Commission proposal are met.

Muudatusettepanek 278
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetusesaajate juriidiliste 
kohustustega seotud kulud, mis on kantud 
nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklites 28, 29, 33 ja 34 osutatud 
mitmeaastaste meetmete raames, ning 
selliste juriidiliste kohustustega seotud 
kulud, mis on seotud perioodiga, mis 
kestab kauem kui 1. jaanuarini 2024, või 
kauem kui 1. jaanuarini 2025 
liikmesriikide puhul, kes on otsustanud 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, 
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklitele 14–
18, artikli 19 lõike 1 punktidele a ja b, 
artiklile 20, artiklitele 22–27, 35, 38, 39 ja 
39a ning määruse (EL) nr 1303/2013 

2. Toetusesaajate juriidiliste 
kohustustega seotud kulud, mis on kantud 
nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklites 16, 22, 27, 28, 29, 33 ja 34 
osutatud mitmeaastaste meetmete raames, 
ning selliste juriidiliste kohustustega 
seotud kulud, mis on seotud perioodiga, 
mis kestab kauem kui 1. jaanuarini 2024, 
või kauem kui 1. jaanuarini 2025 
liikmesriikide puhul, kes on otsustanud 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, 
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklitele 14, 
15, 17 ja 18, artikli 19 lõike 1 punktidele a 
ja b, artiklile 20, artiklitele 23–26, 35, 38, 
39 ja 39a ning määruse (EL) nr 1303/2013 
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artiklile 35, on kõlblikud saama EAFRDst 
toetust ÜPP strateegiakavaga hõlmatud 
perioodil 2022–2027 järgmistel 
tingimustel:

artiklile 35, on kõlblikud saama EAFRDst 
toetust ÜPP strateegiakavaga hõlmatud 
perioodil 2022–2027 järgmistel 
tingimustel:

Or. en

Selgitus

Kavandatud üleminekusätted eelmiste programmitöö perioodide kulude abikõlblikkuse 
eeskirjade kohta on liiga piiravad. Eelkõige on vaja tagada, et lisamakseid tehakse vastavalt 
horisontaalse määruse sätetele ajavahemikuks 2021–2027 (COM (2018) 393). Eelmise 
üleminekuperioodi (1310/2013) lahenduste mudelit järgides peaks olema võimalik teha 
makseid vähem piiravatel tingimustel.

Muudatusettepanek 279
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kulud on sätestatud ÜPP 
strateegiakavas aastateks 2022–2027 
kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] ning need 
vastavad määrusele (EL) [horisontaalne 
määrus];

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 280
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kulud on sätestatud ÜPP 
strateegiakavas aastateks 2022–2027 
kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] ning need 
vastavad määrusele (EL) [horisontaalne 

(a) kulud on sätestatud ÜPP 
strateegiakavas aastateks 2022–2027;
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määrus];

Or. en

Selgitus

Kavandatud üleminekusätted eelmiste programmitöö perioodide kulude abikõlblikkuse 
eeskirjade kohta on liiga piiravad. Eelkõige on vaja tagada, et lisamakseid tehakse vastavalt 
horisontaalse määruse sätetele ajavahemikuks 2021–2027 (COM (2018) 393). Eelmise 
üleminekuperioodi (1310/2013) lahenduste mudelit järgides peaks olema võimalik teha 
makseid vähem piiravatel tingimustel.

Muudatusettepanek 281
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] kohaldatakse 
EAFRD osaluse määra, mis on 
kehtestatud ÜPP strateegiakavas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 282
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] kohaldatakse 
EAFRD osaluse määra, mis on 
kehtestatud ÜPP strateegiakavas;

(b) EAFRD osaluse määr, mis on 
kehtestatud ÜPP strateegiakavas;

Or. en

Selgitus

Kavandatud üleminekusätted eelmiste programmitöö perioodide kulude abikõlblikkuse 
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eeskirjade kohta on liiga piiravad. Eelkõige on vaja tagada, et lisamakseid tehakse vastavalt 
horisontaalse määruse sätetele ajavahemikuks 2021–2027 (COM (2018) 393). Eelmise 
üleminekuperioodi (1310/2013) lahenduste mudelit järgides peaks olema võimalik teha 
makseid vähem piiravatel tingimustel.

Muudatusettepanek 283
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) määruse (EL) [horisontaalne 
määrus] artikli 63 lõikes 2 osutatud ühtset 
süsteemi kohaldatakse juriidiliste 
kohustuste suhtes, mis on võetud 
meetmete raames, mis vastavad määruse 
(EL) [ÜPP strateegiakava määrus] III 
jaotise II ja IV peatükis loetletud pindala- 
ja loomapõhistele sekkumisliikidele, ja 
asjaomased toimingud on selgelt kindlaks 
määratud; ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 284
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) punktis c osutatud maksed seoses 
juriidiliste kohustustega tehakse määruse 
(EL) [horisontaalne määrus] artiklis 42 
sätestatud tähtaja jooksul.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 285
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
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Hajšel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Juriidiliste kohustustega seotud 
kulud, mis on kantud määruse (EL) nr 
1305/2013 artiklite 14–18, artikli 19 lõike 
1 punktide a ja b, artiklite 20, 22–27, 35, 
38, 39 ja 39a ning määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 35 kohaselt, võib 
pikendatud maaelu arengu programmide 
puhul kanda ka vahemikus 1. jaanuarist 
2022 kuni 31. detsembrini 2023 või 
detsembrini 2024, kui EAFRD perioodi 
2014–2020 vahendid on ära kasutatud.

Or. en

Selgitus

Uus lõige peaks sisaldama ÜPP strateegiakavaga hõlmatud EAFRD toetuse saamise 
tingimustele vastavaid kulusid, mis on seotud ajavahemikul 2014–2020 kõigi selliste 
mitmeaastaste meetmetega seoses võetud juriidiliste kohustustega, mis jäävad ühtsest haldus- 
ja kontrollisüsteemist välja, kui EAFRD toetus on ära kasutatud.

Muudatusettepanek 286
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
29 osutatud oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetamise tööprogramme, mis on koostatud 
ajavahemikuks alates 1. aprillist 2018 kuni 
31. märtsini 2021, pikendatakse ja need 
lõpevad 31. detsembril 2021. Määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikli 152 alusel tunnustatud 
asjaomased tootjaorganisatsioonid, 
kõnealuse määruse artikli 156 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidud 
ja kõnealuse määruse artikli 157 alusel 

1. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
29 osutatud oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetamise tööprogramme, mis on koostatud 
ajavahemikuks alates 1. aprillist 2018 kuni 
31. märtsini 2021, pikendatakse ja need 
lõpevad 31. detsembril 2023. Määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikli 152 alusel tunnustatud 
asjaomased tootjaorganisatsioonid, 
kõnealuse määruse artikli 156 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidud 
ja kõnealuse määruse artikli 157 alusel 
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tunnustatud asjaomased 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
muudavad oma tööprogramme, et 
kõnealust pikendamist arvesse võtta. 
Muudetud tööprogrammidest teatatakse 
komisjonile 31. detsembriks 2020.

tunnustatud asjaomased 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
muudavad oma tööprogramme, et 
kõnealust pikendamist arvesse võtta. 
Muudetud tööprogrammidest teatatakse 
komisjonile 31. detsembriks 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
29 osutatud oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetamise tööprogramme, mis on koostatud 
ajavahemikuks alates 1. aprillist 2018 kuni 
31. märtsini 2021, pikendatakse ja need 
lõpevad 31. detsembril 2021. Määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikli 152 alusel tunnustatud 
asjaomased tootjaorganisatsioonid, 
kõnealuse määruse artikli 156 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidud 
ja kõnealuse määruse artikli 157 alusel 
tunnustatud asjaomased 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
muudavad oma tööprogramme, et 
kõnealust pikendamist arvesse võtta. 
Muudetud tööprogrammidest teatatakse 
komisjonile 31. detsembriks 2020.

1. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
29 osutatud oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetamise tööprogramme, mis on koostatud 
ajavahemikuks alates 1. aprillist 2018 kuni 
31. märtsini 2021, pikendatakse ja need 
lõpevad 31. detsembril 2022. Määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikli 152 alusel tunnustatud 
asjaomased tootjaorganisatsioonid, 
kõnealuse määruse artikli 156 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidud 
ja kõnealuse määruse artikli 157 alusel 
tunnustatud asjaomased 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
muudavad oma tööprogramme, et 
kõnealust pikendamist arvesse võtta. 
Muudetud tööprogrammidest teatatakse 
komisjonile 31. detsembriks 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puu- ja köögiviljasektori tunnustatud 
tootjaorganisatsioon, kellel on määruse 
(EL) nr 1308/2013 artiklis 33 osutatud 
rakenduskava, mille liikmesriik on heaks 
kiitnud kauemaks kui 31. detsember 2021, 
esitab 15. septembriks 2021 kõnealusele 
liikmesriigile taotluse, et tema 
rakenduskava:

Puu- ja köögiviljasektori tunnustatud 
tootjaorganisatsioon, kellel on määruse 
(EL) nr 1308/2013 artiklis 33 osutatud 
rakenduskava, mille liikmesriik on heaks 
kiitnud kauemaks kui 31. detsember 2021, 
võib esitada 15. septembriks 2021 
kõnealusele liikmesriigile taotluse, et tema 
rakenduskava:

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik teha tunnustatud tootjaorganisatsioonidele ettepanek 
säilitada rakenduskava, mis kaotab kehtivuse pärast 31. detsembrit 2021, kuni selle 
lõppemiseni, nagu seda tehti eelmise üleminekuperioodi ajal.

Muudatusettepanek 289
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puu- ja köögiviljasektori tunnustatud 
tootjaorganisatsioon, kellel on määruse 
(EL) nr 1308/2013 artiklis 33 osutatud 
rakenduskava, mille liikmesriik on heaks 
kiitnud kauemaks kui 31. detsember 2021, 
esitab 15. septembriks 2021 kõnealusele 
liikmesriigile taotluse, et tema 
rakenduskava:

Puu- ja köögiviljasektori tunnustatud 
tootjaorganisatsioon, kellel on määruse 
(EL) nr 1308/2013 artiklis 33 osutatud 
rakenduskava, mille liikmesriik on heaks 
kiitnud kauemaks kui 31. detsember 2021, 
võib esitada 15. septembriks 2021 
kõnealusele liikmesriigile taotluse, et tema 
rakenduskava:

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus teha tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele ettepanek säilitada rakenduskava, mis kaotab kehtivuse pärast 31. 
detsembrit 2021, kuni selle lõppemiseni, nagu seda tehti eelmise üleminekuperioodi ajal.
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Muudatusettepanek 290
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puu- ja köögiviljasektori tunnustatud 
tootjaorganisatsioon, kellel on määruse 
(EL) nr 1308/2013 artiklis 33 osutatud 
rakenduskava, mille liikmesriik on heaks 
kiitnud kauemaks kui 31. detsember 2021, 
esitab 15. septembriks 2021 kõnealusele 
liikmesriigile taotluse, et tema 
rakenduskava:

Puu- ja köögiviljasektori tunnustatud 
tootjaorganisatsioon, kellel on määruse 
(EL) nr 1308/2013 artiklis 33 osutatud 
rakenduskava, mille liikmesriik on heaks 
kiitnud kauemaks kui 31. detsember 2021, 
võib esitada 15. septembriks 2021 
kõnealusele liikmesriigile taotluse, et tema 
rakenduskava:

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik teha tunnustatud tootjaorganisatsioonidele ettepanek 
säilitada rakenduskava, mis kaotab kehtivuse pärast 31. detsembrit 2021, kuni selle 
lõppemiseni, nagu seda tehti eelmise üleminekuperioodi ajal.

Muudatusettepanek 291
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puu- ja köögiviljasektori tunnustatud 
tootjaorganisatsioon, kellel on määruse 
(EL) nr 1308/2013 artiklis 33 osutatud 
rakenduskava, mille liikmesriik on heaks 
kiitnud kauemaks kui 31. detsember 2021, 
esitab 15. septembriks 2021 kõnealusele 
liikmesriigile taotluse, et tema 
rakenduskava:

Puu- ja köögiviljasektori tunnustatud 
tootjaorganisatsioon, kellel on määruse 
(EL) nr 1308/2013 artiklis 33 osutatud 
rakenduskava, mille liikmesriik on heaks 
kiitnud kauemaks kui üleminekuperioodi 
lõpuni, esitab 15. septembriks 2021 
kõnealusele liikmesriigile taotluse, et tema 
rakenduskava:

Or. en
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Selgitus

Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonidele, kes rakendavad rakenduskava, mis lõpeb 
pärast 31. detsembrit 2021, tuleks samuti anda võimalus kas oma kavasid muuta või need 
asendada, nii et need vastaksid uuele strateegiakavade määrusele, või jätta need samaks kuni 
nende kehtivusaja lõpuni vastavalt õigusaktidele, mis kehtisid nende heakskiitmise ajal 
(määrus 1308, artiklid 32, 33, 34). Puu- ja köögiviljasektori rakenduskavadel peaksid olema 
samad võimalused kui veinisektori ja mesindussektori rakenduskavadel.

Muudatusettepanek 292
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) asendataks uue rakenduskavaga, 
mis on heaks kiidetud määruse (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] alusel.

(b) asendataks uue rakenduskavaga, 
mis on heaks kiidetud määruse (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] alusel; või

Or. en

Muudatusettepanek 293
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) asendataks uue rakenduskavaga, 
mis on heaks kiidetud määruse (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] alusel.

(b) asendataks uue rakenduskavaga, 
mis on heaks kiidetud määruse (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] alusel; või

Or. it

Muudatusettepanek 294
Mazaly Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) arendaks tootjaorganisatsioon 
kuni selle lõppemiseni kooskõlas 
varasemate kehtivate õigusaktidega.

Or. es

Selgitus

Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonidel peaksid olema samad võimalused kui veini- 
ja mesindussektoritel.

Muudatusettepanek 295
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) jätkaks toimimist kuni selle lõpuni 
tingimustel, mida kohaldatakse 
heakskiitmise kuupäeval kehtinud sätete 
alusel.

Or. en

Selgitus

Puu- ja köögiviljasektori sekkumismeetmeid käsitlevaid üleminekusätteid tuleks pikendada 
võimalusega jätkata määruse nr 1308/2013 alusel heakskiidetud nn vanade eeskirjade alusel 
tootjaorganisatsioonide rakenduskavasid kuni nende loomuliku aegumiseni. Selliste 
üleminekusätete puudumine tekitab muret finantstagajärgede pärast nendele 
tootjaorganisatsioonidele, kes ei kohanda oma rakenduskavasid uute eeskirjadega enne 31. 
detsembrit 2021.

Muudatusettepanek 296
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) viidaks lõpule selle heakskiitmise 
ajal kehtinud õigusaktide alusel.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada valdkondlike ühiste turukorralduste (vein, õli ja 
mesi) kohaldamise ajal ühtsus, et mitte tekitada põllumajandustootjatele õiguslikke ja rahalisi 
lünki. Seepärast peetakse vajalikuks esitada muudatusettepanek, mis võimaldaks puu- ja 
köögiviljasektori tootjaorganisatsioonidel viia lõpule kõik varasemate kehtivate eeskirjade 
alusel juba heaks kiidetud rakenduskavad, ilma et neid oleks vaja muuta või asendada mõne 
muu rakenduskavaga.

Muudatusettepanek 297
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Robert Hajšel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) jätkataks kuni selle lõpuni 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
kohaldatavatel tingimustel.

Or. en

Selgitus

Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonidele, kes rakendavad rakenduskava, mis lõpeb 
pärast 31. detsembrit 2021, tuleks samuti anda võimalus kas oma kavasid muuta või need 
asendada, nii et need vastaksid uuele strateegiakavade määrusele, või jätta need samaks kuni 
nende kehtivusaja lõpuni vastavalt õigusaktidele, mis kehtisid nende heakskiitmise ajal 
(määrus 1308, artiklid 32, 33, 34). Puu- ja köögiviljasektori rakenduskavadel peaksid olema 
samad võimalused kui veinisektori ja mesindussektori rakenduskavadel.

Muudatusettepanek 298
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ba) jätkataks kuni selle lõpuni 
tingimustel, mida kohaldatakse 
heakskiitmise kuupäeval kehtinud sätete 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Isabel Carvalhais

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tunnustatud tootjaorganisatsioon ei 
esita sellist taotlust 15. septembriks 2021, 
tuleb rakenduskava, mis on heaks kiidetud 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel, 
lõpetada 31. detsembril 2021.

Kui tunnustatud tootjaorganisatsioon sellist 
taotlust ei esita, jätkatakse rakenduskava 
suhtes, mis on heaks kiidetud määruse 
(EL) nr 1308/2013 alusel, kõnealuse 
määruse asjakohaste sätete kohaldamist 
kuni rakenduskava lõpuni. Seda 
rakenduskava ei pikendata aga selle 
esialgsest heakskiidetud ajakavast 
kauemaks.

Or. en

Selgitus

Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonidel, kelle rakenduskava kestab 
üleminekuperioodi lõpust kauem, peaks olema võimalus jätkata heakskiidetud kava kuni selle 
lõpuni.

Muudatusettepanek 300
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tunnustatud tootjaorganisatsioon ei 
esita sellist taotlust 15. septembriks 2021, 
tuleb rakenduskava, mis on heaks kiidetud 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel, 
lõpetada 31. detsembril 2021.

Kui tunnustatud tootjaorganisatsioon ei 
esita sellist taotlust 15. septembriks 2021, 
kohaldatakse tema rakenduskava suhtes 
määruse (EL) nr 1308/2013 sätteid kuni 
selle lõpuni.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus teha tunnustatud 
tootjaorganisatsioonidele ettepanek säilitada rakenduskava, mis kaotab kehtivuse pärast 31. 
detsembrit 2021, kuni selle lõppemiseni, nagu seda tehti eelmise üleminekuperioodi ajal.

Muudatusettepanek 301
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tunnustatud tootjaorganisatsioon ei 
esita sellist taotlust 15. septembriks 2021, 
tuleb rakenduskava, mis on heaks kiidetud 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel, 
lõpetada 31. detsembril 2021.

Kui tunnustatud tootjaorganisatsioon ei 
esita sellist taotlust 15. septembriks 2021, 
kohaldatakse tema rakenduskava suhtes 
määruse (EL) nr 1308/2013 sätteid kuni 
selle lõpuni.

Or. fr

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik teha tunnustatud tootjaorganisatsioonidele ettepanek 
säilitada rakenduskava, mis kaotab kehtivuse pärast 31. detsembrit 2021, kuni selle 
lõppemiseni, nagu seda tehti eelmise üleminekuperioodi ajal.

Muudatusettepanek 302
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tunnustatud tootjaorganisatsioon ei 
esita sellist taotlust 15. septembriks 2021, 
tuleb rakenduskava, mis on heaks kiidetud 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel, 
lõpetada 31. detsembril 2021.

Kui tunnustatud tootjaorganisatsioon ei 
esita sellist taotlust 15. septembriks 2021, 
kohaldatakse tema rakenduskava suhtes 
määruse (EL) nr 1308/2013 sätteid kuni 
rakenduskava lõppemiseni.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik teha tunnustatud tootjaorganisatsioonidele ettepanek 
säilitada rakenduskava, mis kaotab kehtivuse pärast 31. detsembrit 2021, kuni selle 
lõppemiseni, nagu seda tehti eelmise üleminekuperioodi ajal.

Muudatusettepanek 303
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
40 osutatud veinisektori toetusprogrammid 
lõppevad 15. oktoobril 2023. Määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikleid 39–54 kohaldatakse 
jätkuvalt ka pärast 31. detsembrit 2021 
selliste kulude ja maksete puhul, mis on 
kantud enne 16. oktoobrit 2023 kõnealuse 
määruse artiklites 39–52 osutatud 
toetuskava raames teostatud toimingute 
eest.

3. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
40 osutatud veinisektori toetusprogrammid 
lõppevad 15. oktoobril 2023. Määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikleid 39–54 kohaldatakse 
jätkuvalt ka pärast 31. detsembrit 2021 
selle määruse raames enne 16. oktoobrit 
2023 valitud toimingute selliste kulude ja 
maksete puhul, mis on kantud enne 16. 
oktoobrit 2023 kõnealuse määruse 
artiklites 39–52 osutatud toetuskava 
raames teostatud toimingute eest.

Or. fr

Selgitus

Praegune säte tekitaks toetusesaajatele ja makseasutustele suure õiguskindlusetuse. On 
oluline, et enne 16. oktoobrit 2023 võetud kohustuste täitmist saaks jätkata pärast seda 
kuupäeva vastavalt toetuskõlblikkuse eeskirjadele, mis on sätestatud kehtivas riiklikus kavas 
ajavahemikuks 2019–2023.
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Muudatusettepanek 304
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
40 osutatud veinisektori toetusprogrammid 
lõppevad 15. oktoobril 2023. Määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikleid 39–54 kohaldatakse 
jätkuvalt ka pärast 31. detsembrit 2021 
selliste kulude ja maksete puhul, mis on 
kantud enne 16. oktoobrit 2023 kõnealuse 
määruse artiklites 39–52 osutatud 
toetuskava raames teostatud toimingute 
eest.

3. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
40 osutatud veinisektori toetusprogrammid 
lõppevad 15. oktoobril 2023. Määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikleid 39–54 kohaldatakse 
jätkuvalt ka pärast 31. detsembrit 2021 
selliste toimingute suhtes, mis on valitud 
enne 16. oktoobrit 2023 vastavalt 
kõnealusele määrusele selle artiklites 39–
52 osutatud toetuskava raames kantud 
kulude ja tehtud maksete puhul.

Or. en

Selgitus

Praegune säte tekitaks toetusesaajate ja makseasutuste jaoks suure õiguskindlusetuse, kuna 
sellega nähakse ette, et praeguse programmitöö perioodi jooksul algatatud toimingute eest 
makstakse vastavalt tulevase ÜPP eeskirjadele. On oluline tagada, et enne 16. oktoobrit 2023 
võetud kohustuste täitmist saaks jätkata pärast seda kuupäeva vastavalt toetuskõlblikkuse 
eeskirjadele, mis on sätestatud kehtivas riiklikus kavas ajavahemikuks 2019–2023.

Muudatusettepanek 305
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
40 osutatud veinisektori toetusprogrammid 
lõppevad 15. oktoobril 2023. Määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikleid 39–54 kohaldatakse 
jätkuvalt ka pärast 31. detsembrit 2021 
selliste kulude ja maksete puhul, mis on 
kantud enne 16. oktoobrit 2023 kõnealuse 
määruse artiklites 39–52 osutatud 
toetuskava raames teostatud toimingute 
eest.

3. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
40 osutatud veinisektori toetusprogrammid 
lõppevad 15. oktoobril 2023. Määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikleid 39–54 kohaldatakse 
jätkuvalt ka pärast 31. detsembrit 2021 
selliste toimingute suhtes, mis on valitud 
enne 16. oktoobrit 2023 kõnealuse määruse 
alusel selle artiklites 39–52 osutatud 
toetuskava raames kantud kulude ja tehtud 
maksete puhul.
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Or. fr

Selgitus

Praegune säte tekitaks toetusesaajate ja makseasutuste jaoks suure õiguskindlusetuse, kuna 
sellega nähakse ette, et praeguse programmitöö perioodi jooksul käivitatud toimingute eest 
makstakse vastavalt tulevase ÜPP eeskirjadele. On oluline, et enne 1. augustit 2022 võetud 
kohustuste täitmist saaks jätkata pärast seda kuupäeva vastavalt toetuskõlblikkuse 
eeskirjadele, mis on sätestatud kehtivas riiklikus kavas ajavahemikuks 2019–2022.

Muudatusettepanek 306
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
55 kohased mesindussektori riiklikud 
programmid lõppevad 31. juulil 2022. 
Määruse (EL) nr 1308/2013 artikleid 55, 
56 ja 57 kohaldatakse jätkuvalt ka pärast 
31. detsembrit 2021 selliste kulude ja 
maksete puhul, mis on kantud enne 1. 
augustit 2022 kõnealuse määruse artiklis 
55 osutatud toetuskava raames teostatud 
toimingute eest.

4. Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
55 kohased mesindussektori riiklikud 
programmid lõppevad 31. juulil 2022. 
Määruse (EL) nr 1308/2013 artikleid 55, 
56 ja 57 kohaldatakse jätkuvalt ka pärast 
31. detsembrit 2021 selliste toimingute 
suhtes, mis on valitud enne 1. augustit 
2022 vastavalt kõnealusele määrusele 
selle artiklis 55 osutatud toetuskava raames 
kantud kulude ja tehtud maksete puhul.

Or. en

Selgitus

Praegune säte tekitaks toetusesaajate ja makseasutuste jaoks suure õiguskindlusetuse, kuna 
sellega nähakse ette, et praeguse programmitöö perioodi jooksul algatatud toimingute eest 
makstakse vastavalt tulevase ÜPP eeskirjadele.

Muudatusettepanek 307
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 4. Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
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55 kohased mesindussektori riiklikud 
programmid lõppevad 31. juulil 2022. 
Määruse (EL) nr 1308/2013 artikleid 55, 
56 ja 57 kohaldatakse jätkuvalt ka pärast 
31. detsembrit 2021 selliste kulude ja 
maksete puhul, mis on kantud enne 1. 
augustit 2022 kõnealuse määruse artiklis 
55 osutatud toetuskava raames teostatud 
toimingute eest.

55 kohased mesindussektori riiklikud 
programmid lõppevad 31. juulil 2022. 
Määruse (EL) nr 1308/2013 artikleid 55, 
56 ja 57 kohaldatakse jätkuvalt ka pärast 
31. detsembrit 2021 selliste toimingute 
suhtes, mis on valitud enne 1. augustit 
2022 kõnealuse määruse alusel selle 
artiklis 55 osutatud toetuskava raames 
kantud kulude ja tehtud maksete puhul.

Or. fr

Selgitus

Praegune säte tekitaks toetusesaajate ja makseasutuste jaoks suure õiguskindlusetuse, kuna 
sellega nähakse ette, et praeguse programmitöö perioodi jooksul käivitatud toimingute eest 
makstakse vastavalt tulevase ÜPP eeskirjadele. On oluline, et enne 1. augustit 2022 võetud 
kohustuste täitmist saaks jätkata pärast seda kuupäeva vastavalt toetuskõlblikkuse 
eeskirjadele, mis on sätestatud kehtivas riiklikus kavas ajavahemikuks 2019–2022.

Muudatusettepanek 308
Isabel Carvalhais

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 
osutatud toetuskavade puhul jäävad 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõige 
3, artiklid 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70–75, 77, 91–97, 99, 100, artikli 102 lõige 
2 ning artiklid 110 ja 111, samuti 
kõnealuste artiklitega seotud delegeeritud 
ja rakendusakte käsitlevad sätted kehtima 
ka pärast 31. detsembrit 2021 seoses 
kuludega, mis on kantud määruse (EL) nr 
1308/2013 kohaselt pärast kõnealust 
kuupäeva, ja kuni käesoleva artikli lõigetes 
3 ja 4 osutatud toetuskavade lõppemiseni.

6. Käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 
osutatud toetuskavade puhul jäävad 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõige 
3, artiklid 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70–75, 77, 91–97, 99, 100, artikli 102 lõige 
2 ning artiklid 110 ja 111, samuti 
kõnealuste artiklitega seotud delegeeritud 
ja rakendusakte käsitlevad sätted kehtima 
ka pärast üleminekuperioodi lõppu seoses 
kuludega, mis on kantud määruse (EL) nr 
1308/2013 kohaselt pärast kõnealust 
kuupäeva, ja kuni käesoleva artikli lõigetes 
3 ja 4 osutatud toetuskavade lõppemiseni 
ning vajaduse korral kuni käesoleva 
artikli lõikes 2 osutatud rakenduskavade 
lõppemiseni.

Or. en
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Selgitus

Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonidel, kelle rakenduskava kestab 
üleminekuperioodi lõpust kauem, peaks olema võimalus jätkata heakskiidetud kava kuni selle 
lõpuni.

Muudatusettepanek 309
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Robert 
Hajšel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 
osutatud toetuskavade puhul jäävad 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõige 
3, artiklid 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70–75, 77, 91–97, 99, 100, artikli 102 lõige 
2 ning artiklid 110 ja 111, samuti 
kõnealuste artiklitega seotud delegeeritud 
ja rakendusakte käsitlevad sätted kehtima 
ka pärast 31. detsembrit 2021 seoses 
kuludega, mis on kantud määruse (EL) nr 
1308/2013 kohaselt pärast kõnealust 
kuupäeva, ja kuni käesoleva artikli lõigetes 
3 ja 4 osutatud toetuskavade lõppemiseni.

6. Käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 
osutatud toetuskavade puhul jäävad 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõige 
3, artiklid 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70–75, 77, 91–97, 99, 100, artikli 102 lõige 
2 ning artiklid 110 ja 111, määruse (EL) 
nr 1308/2013 artiklid 32, 33 ja 34 ning 
kõnealuste artiklitega seotud delegeeritud 
ja rakendusakte käsitlevad sätted kehtima 
ka pärast üleminekuperioodi lõppu seoses 
kuludega, mis on kantud määruse (EL) nr 
1308/2013 kohaselt pärast kõnealust 
kuupäeva, ja kuni käesoleva artikli lõigetes 
3 ja 4 osutatud toetuskavade lõppemiseni.

Or. en

Selgitus

Puu- ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonidele, kes rakendavad rakenduskava, mis lõpeb 
pärast 31. detsembrit 2021, tuleks samuti anda võimalus kas oma kavasid muuta või need 
asendada, nii et need vastaksid uuele strateegiakavade määrusele, või jätta need samaks kuni 
nende kehtivusaja lõpuni vastavalt õigusaktidele, mis kehtisid nende heakskiitmise ajal 
(määrus 1308, artiklid 32, 33, 34). Puu- ja köögiviljasektori rakenduskavadel peaksid olema 
samad võimalused kui veinisektori ja mesindussektori rakenduskavadel.

Muudatusettepanek 310
Mazaly Aguilar
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 
osutatud toetuskavade puhul jäävad 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõige 
3, artiklid 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70–75, 77, 91–97, 99, 100, artikli 102 lõige 
2 ning artiklid 110 ja 111, samuti 
kõnealuste artiklitega seotud delegeeritud 
ja rakendusakte käsitlevad sätted kehtima 
ka pärast 31. detsembrit 2021 seoses 
kuludega, mis on kantud määruse (EL) nr 
1308/2013 kohaselt pärast kõnealust 
kuupäeva, ja kuni käesoleva artikli lõigetes 
3 ja 4 osutatud toetuskavade lõppemiseni.

6. Käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 
osutatud toetuskavade puhul jäävad 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõige 
3, artiklid 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70–75, 77, 91–97, 99, 100, artikli 102 lõige 
2 ning artiklid 110 ja 111, määruse (EL) 
nr 1308/2013 artiklid 32, 33 ja 34 ning 
kõnealuste artiklitega seotud delegeeritud 
ja rakendusakte käsitlevad sätted kehtima 
ka pärast 31. detsembrit 2021 seoses 
kuludega, mis on kantud määruse (EL) nr 
1308/2013 kohaselt pärast kõnealust 
kuupäeva, ja kuni käesoleva artikli lõigetes 
2, 3 ja 4 osutatud toetuskavade 
lõppemiseni.

Or. es

Selgitus

Tulenevalt uue punkti lisamisest artikli 7 lõike 2 punkti 1.

Muudatusettepanek 311
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 
osutatud toetuskavade puhul jäävad 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõige 
3, artiklid 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70–75, 77, 91–97, 99, 100, artikli 102 lõige 
2 ning artiklid 110 ja 111, samuti 
kõnealuste artiklitega seotud delegeeritud 
ja rakendusakte käsitlevad sätted kehtima 
ka pärast 31. detsembrit 2021 seoses 
kuludega, mis on kantud määruse (EL) nr 
1308/2013 kohaselt pärast kõnealust 
kuupäeva, ja kuni käesoleva artikli lõigetes 

6. Käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 
osutatud toetuskavade puhul jäävad 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõige 
3, artiklid 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70–75, 77, 91–97, 99, 100, artikli 102 lõige 
2 ning artiklid 110 ja 111, samuti 
kõnealuste artiklitega seotud delegeeritud 
ja rakendusakte käsitlevad sätted kehtima 
ka pärast 31. detsembrit 2023 seoses 
kuludega, mis on kantud määruse (EL) nr 
1308/2013 kohaselt pärast kõnealust 
kuupäeva, ja kuni käesoleva artikli lõigetes 
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3 ja 4 osutatud toetuskavade lõppemiseni. 3 ja 4 osutatud toetuskavade lõppemiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 
osutatud toetuskavade puhul jäävad 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõige 
3, artiklid 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70–75, 77, 91–97, 99, 100, artikli 102 lõige 
2 ning artiklid 110 ja 111, samuti 
kõnealuste artiklitega seotud delegeeritud 
ja rakendusakte käsitlevad sätted kehtima 
ka pärast 31. detsembrit 2021 seoses 
kuludega, mis on kantud määruse (EL) nr 
1308/2013 kohaselt pärast kõnealust 
kuupäeva, ja kuni käesoleva artikli lõigetes 
3 ja 4 osutatud toetuskavade lõppemiseni.

6. Käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 
osutatud toetuskavade puhul jäävad 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõige 
3, artiklid 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70–75, 77, 91–97, 99, 100, artikli 102 lõige 
2 ning artiklid 110 ja 111, samuti 
kõnealuste artiklitega seotud delegeeritud 
ja rakendusakte käsitlevad sätted kehtima 
ka pärast 31. detsembrit 2022 seoses 
kuludega, mis on kantud määruse (EL) nr 
1308/2013 kohaselt pärast kõnealust 
kuupäeva, ja kuni käesoleva artikli lõigetes 
3 ja 4 osutatud toetuskavade lõppemiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 313
Juozas Olekas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. I ja II lisas sätestatud 
rahaeraldised määratakse kindlaks nii, et 
üleminekuperioodi lõpuks saavutatakse 
eesmärk, milleks on 100 % liidu 
keskmisest tasemest.

Or. en
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Muudatusettepanek 314
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
I jaotis – IV a peatükk – Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IVa peatükk
Finantssätted

Artikkel 7a
I ja II lisas sätestatud rahaeraldised 
määratakse kindlaks nii, et 
üleminekuperioodi lõpuks saavutatakse 
eesmärk, milleks on 100 % liidu 
keskmisest tasemest.

Or. en


