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Muudatusettepanek 315
Isabel Carvalhais

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 17 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Artiklisse 17 lisatakse järgmine 
lõige:
„6a. Liikmesriigid võivad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses 
(EL).../... [üleminekumäärus] osutatud 
üleminekuperioodil jätkata toetusesaajate 
suhtes uute juriidiliste kohustuste võtmist. 
Enne 2021. aastat esitatud 
toetusetaotlused, mida ei ole heaks 
kiidetud põhjusel, et asjaomases 
programmis ei ole sellele meetmele 
rahalisi eraldisi ette nähtud, on 
kõnealusel üleminekuperioodil jätkuvalt 
toetusõiguslikud.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Käesolevas määruses tuleks selgitada võimalust viia üle taotlusi, mis on seotud 
investeeringutega materiaalsesse varasse, mida ei ole käesoleval programmitöö perioodil 
heaks kiidetud rahaliste eraldiste puudumise tõttu.

Muudatusettepanek 316
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks viis kuni 
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üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 
Kui liikmesriigid näevad ette kohustuste 
iga-aastase pikendamise alates 2021. 
aastast pärast esimese lõigu kohase 
esialgse ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

seitse aastat kestva ajavahemiku. Seda 
tehakse tingimusel, et määrusesse (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] lisatud 
eeskirjad on jõustunud ja kõnealused 
kulud lisatud ÜPP 2022.–2027. aasta 
strateegiakavasse ning käesoleva artikli 
kohaseid toiminguid teostavad isikud 
kohandavad oma tavasid kooskõlas uute 
eeskirjadega. Kui toetusesaajatele antav 
toetus langeb alla eelmisel 
planeerimisperioodil eraldatud taseme, on 
toetusesaajatel võimalus loobuda 
juriidilise kohustuse täitmisest enne selle 
esialgse ajavahemiku lõppemist.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 317
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 
üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 
Kui liikmesriigid näevad ette kohustuste 
iga-aastase pikendamise alates 2021. 
aastast pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Kui liikmesriigid näevad ette kohustuste 
iga-aastase pikendamise alates 2021. 
aastast pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Muudatusettepanek 318
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni viis aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
ühe- kuni viieaastase ajavahemiku uute 
kohustuste jaoks, mis võetakse kohe pärast 
esialgsel perioodil täidetud kohustust.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Muudatusettepanek, millega kehtestatakse 2021. aastal lühem kui viieaastane 
kohustusperiood, tekitab liigset halduskoormust, eelkõige koostoimes strateegiakavaga 
paralleelselt tehtava tööga. Maaelu arengu programmide 2014–2020 raames võetud 
põllumajandus-, keskkonna-, kliima- ja ökoloogilised kohustused on mitmeaastased. Parim 
lahendus on anda liikmesriikidele võimalus kehtestada 2021. aastal võetud kohustuste 
kestuseks üks kuni viis aastat.

Muudatusettepanek 319
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1 a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast võib liikmesriik määrata oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
lühema, üks kuni kolm aastat kestva 
ajavahemiku. Kui liikmesriigid näevad ette 
kohustuste iga-aastase pikendamise alates 
2021. aastast pärast esimese lõigu kohase 
esialgse ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmete kestuse lühendamine nõrgendaks selle korra 
keskkonnaalaseid eesmärke ja muudaks asjad liikmesriikide jaoks keerulisemaks, sundides 
neid uusi meetmeid välja töötama. Komisjoni ettepanek ei kõrvalda väliskohustuste kattumise 
ohtu. Määruse 1305/2013 artiklis 48 sätestatud läbivaatamisklausli kontseptsioon on sobiv 
lahendus kohustuste kohandamiseks tulevase õigusraamistikuga. Seda klauslit ei kohaldata 
siiski kõigi varasemate kohustuste suhtes, eelkõige nende suhtes, mida tulevane ökokava ei 
hõlma.

Muudatusettepanek 320
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
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pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada kolme aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
kolmeaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 321
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni viis aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik otsustada alates 2021. aastast võetavate uute kohustuste 
kestuse üle, nähes oma maaelu arengu programmides selleks ette ühe- kuni viieaastase 
ajavahemiku.
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Muudatusettepanek 322
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni viis aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 323
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada kahte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
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maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

maaelu arengu programmides kindlaks 
kaheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 324
Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 
üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 
Kui liikmesriigid näevad ette kohustuste 
iga-aastase pikendamise alates 2021. 
aastast pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks viis kuni 
seitse aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 325
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
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aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni seitse aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus otsustada alates 2021. 
aastast võetavate uute kohustuste kestuse üle, nähes oma maaelu arengu programmides 
selleks ette ühe- kuni seitsmeaastase ajavahemiku.

Muudatusettepanek 326
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 
üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 
Kui liikmesriigid näevad ette kohustuste 
iga-aastase pikendamise alates 2021. 
aastast pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast võib liikmesriik määrata oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
lühema ajavahemiku. Kui liikmesriigid 
näevad ette kohustuste iga-aastase 
pikendamise alates 2021. aastast pärast 
esimese lõigu kohase esialgse ajavahemiku 
lõppemist, ei tohi pikendamine ületada 
ühte aastat. Alates 2021. aastast määravad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides kindlaks üheaastase 
ajavahemiku uute kohustuste jaoks, mis 
võetakse kohe pärast esialgsel perioodil 
täidetud kohustust.
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 327
Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 
üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 
Kui liikmesriigid näevad ette kohustuste 
iga-aastase pikendamise alates 2021. 
aastast pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast võib liikmesriik määrata oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
lühema ajavahemiku. Kui liikmesriigid 
näevad ette kohustuste iga-aastase 
pikendamise alates 2021. aastast pärast 
esimese lõigu kohase esialgse ajavahemiku 
lõppemist, ei tohi pikendamine ületada 
ühte aastat. Alates 2021. aastast määravad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides kindlaks üheaastase 
ajavahemiku uute kohustuste jaoks, mis 
võetakse kohe pärast esialgsel perioodil 
täidetud kohustust.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmete kestuse lühendamisega nõrgendatakse 
kõnealuse süsteemi keskkonnaalaseid eesmärke. Lisaks põhinevad need meetmed sageli 
põllumajandustavade järkjärgulisel muutmisel (näiteks pestitsiidide järkjärguline 
vähendamine), milleks ei ole sobilik valida vähem kui viis aastat kestev ajavahemik.

Muudatusettepanek 328
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 
üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 
Kui liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Kui liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 329
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 
üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 
Kui liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides kindlaks üheaastase 
ajavahemiku selliste uute kohustuste 
jätkamiseks, mis võetakse kohe pärast 
esialgsel perioodil täidetud kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks viis kuni 
seitse aastat kestva ajavahemiku. Seda 
tehakse tingimusel, et määruses (EL).../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] sätestatud 
eeskirjad on jõustunud ja kõnealused 
kulud lisatud ÜPP 2022.–2027. aasta 
strateegiakavasse ning käesoleva artikli 
kohaseid toiminguid teostavad isikud 
kohandavad oma tavasid kooskõlas uute 
eeskirjadega. Kui toetusesaajatele antav 
toetus langeb alla eelmisel 
planeerimisperioodil eraldatud taseme, on 
toetusesaajatel võimalus loobuda 
juriidilise kohustuse täitmisest enne selle 
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esialgse ajavahemiku lõppemist.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 330
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni viis aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks ühe- kuni viieaastase 
ajavahemiku selliste uute kohustuste 
jätkamiseks, mis võetakse kohe pärast 
esialgsel perioodil täidetud kohustust.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Muudatusettepanek, millega kehtestatakse 2021. aastal lühem kui viieaastane 
kohustusperiood, tekitab liigset halduskoormust, eelkõige koostoimes strateegiakavaga 
paralleelselt tehtava tööga. Maaelu arengu programmide 2014–2020 raames võetud 
põllumajandus-, keskkonna-, kliima- ja ökoloogilised kohustused on mitmeaastased. Parim 
lahendus on anda liikmesriikidele võimalus kehtestada 2021. aastal võetud kohustuste 
kestuseks üks kuni viis aastat.

Muudatusettepanek 331
Eric Andrieu
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast võib liikmesriik määrata oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
lühema, üks kuni kolm aastat kestva 
ajavahemiku. Kui liikmesriigid näevad ette 
iga-aastase pikendamise 
mahepõllumajanduse puhul alates 2021. 
aastast pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku selliste uute 
kohustuste jätkamiseks, mis võetakse kohe 
pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmete kestuse lühendamine nõrgendaks selle korra 
keskkonnaalaseid eesmärke ja muudaks asjad liikmesriikide jaoks keerulisemaks, sundides 
neid uusi meetmeid välja töötama. Komisjoni ettepanek ei kõrvalda väliskohustuste kattumise 
ohtu. Määruse 1305/2013 artiklis 48 sätestatud läbivaatamisklausli kontseptsioon on sobiv 
lahendus kohustuste kohandamiseks tulevase õigusraamistikuga. Seda klauslit ei kohaldata 
siiski kõigi varasemate kohustuste suhtes, eelkõige nende suhtes, mida tulevane ökokava ei 
hõlma.

Muudatusettepanek 332
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada kolme aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks kolmeaastase ajavahemiku 
selliste uute kohustuste jätkamiseks, mis 
võetakse kohe pärast esialgsel perioodil 
täidetud kohustust.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 333
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni viis aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Or. it
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik otsustada alates 2021. aastast võetavate uute kohustuste 
kestuse üle, mis tagaks neile pikema rakendamisperioodi.

Muudatusettepanek 334
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni viis aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik otsustada alates 2021. aastast võetavate uute kohustuste 
kestuse üle, nähes oma maaelu arengu programmides selleks ette ühe- kuni viieaastase 
ajavahemiku.

Muudatusettepanek 335
Ivan David
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada kahte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks kaheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 336
Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 
üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 
Kui liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks viis kuni 
seitse aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
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uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 337
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni seitse aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus otsustada alates 2021. 
aastast võetavate uute kohustuste kestuse üle, nähes oma maaelu arengu programmides 
selleks ette ühe- kuni seitsmeaastase ajavahemiku.

Muudatusettepanek 338
Irène Tolleret



AM\1199800ET.docx 19/123 PE648.384v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 
üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 
Kui liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast võib liikmesriik määrata oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
lühema ajavahemiku. Kui liikmesriigid 
näevad ette iga-aastase pikendamise 
mahepõllumajanduse puhul alates 2021. 
aastast pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku selliste uute 
kohustuste jätkamiseks, mis võetakse kohe 
pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Mahepõllumajandusmeetmete kestuse lühendamisega nõrgendatakse kõnealuse süsteemi 
keskkonnaalaseid eesmärke. Lisaks põhinevad need meetmed sageli põllumajandustavade 
järkjärgulisel muutmisel (näiteks pestitsiidide järkjärguline vähendamine), milleks ei ole 
sobilik valida vähem kui viis aastat kestev ajavahemik.

Muudatusettepanek 339
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 
üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast võib liikmesriik määrata oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
lühema ajavahemiku. Kui liikmesriigid 
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Kui liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

näevad ette iga-aastase pikendamise 
mahepõllumajanduse puhul alates 2021. 
aastast pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku selliste uute 
kohustuste jätkamiseks, mis võetakse kohe 
pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 340
Asim Ademov, Atidzhe Alieva-Veli, Daniel Buda, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 31 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(2a) Artikli 31 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:

5. Lisaks lõikes 2 ette nähtud toetusele 
võivad liikmesriigid käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2020 toetusesaajatele piirkondades, mis 
vastasid 2007–2013 programmiperioodil 
toetuse saamise tingimustele määruse (EÜ) 
nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunkti 
ii kohaselt. Toetusesaajate puhul nendel 
aladel, mis ei ole enam 
rahastamiskõlblikud pärast artikli 32 lõikes 
3 osutatud uut alade piiritlemist, väheneb 
kõnealune toetus järk-järgult maksimaalselt 
nelja aasta jooksul. Kõnealune ajavahemik 
algab kuupäeval, mil artikli 32 lõike 3 
kohane alade piiritlemine on lõpule viidud, 
ja hiljemalt 2019. aastal. Algul ei ole 
kõnealuse toetuse määr suurem kui 80 % 
keskmisest toetusest, mis on kindlaks 
määratud 2007–2013 programmiperioodi 
programmis määruse (EÜ) nr 1698/2005 

„5. Lisaks lõikes 2 ette nähtud toetusele 
võivad liikmesriigid käesoleva meetme 
kohast toetust anda ajavahemikus 2014–
2020 toetusesaajatele piirkondades, mis 
vastasid 2007–2013 programmiperioodil 
toetuse saamise tingimustele määruse (EÜ) 
nr 1698/2005 artikli 36 punkti a alapunkti 
ii kohaselt. Toetusesaajate puhul nendel 
aladel, mis ei ole enam 
rahastamiskõlblikud pärast artikli 32 lõikes 
3 osutatud uut alade piiritlemist, väheneb 
kõnealune toetus järk-järgult maksimaalselt 
nelja aasta jooksul. Kõnealune ajavahemik 
algab kuupäeval, mil artikli 32 lõike 3 
kohane alade piiritlemine on lõpule viidud, 
ja hiljemalt 2019. aastal. Algul ei ole 
kõnealuse toetuse määr suurem kui 80 % 
keskmisest toetusest, mis on kindlaks 
määratud 2007–2013 programmiperioodi 
programmis määruse (EÜ) nr 1698/2005 
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artikli 36 punkti a alapunkti ii kohaselt, 
ning toetuse maksmine lõpeb hiljemalt 
2020. aastal, mil toetuse määr ei ole 
suurem kui 20 % keskmisest toetusest. Kui 
toetuse suurus langeb järkjärgulise 
vähenemise tulemusel 25 euroni, võib 
liikmesriik jätkata maksetega sellel tasemel 
kuni järkjärgulise vähenemise perioodi 
lõpuni.

artikli 36 punkti a alapunkti ii kohaselt, 
ning toetuse maksmine lõpeb hiljemalt 
määruses (EL).../... [üleminekumäärus] 
osutatud üleminekuperioodi lõpus, mil 
toetuse määr ei ole suurem kui 20 % 
keskmisest toetusest. Kui toetuse suurus 
langeb järkjärgulise vähenemise tulemusel 
25 euroni, võib liikmesriik jätkata 
maksetega sellel tasemel kuni järkjärgulise 
vähenemise perioodi lõpuni.

Erandina esimesest lõigust, kui järk-järgult 
vähenevaid toetusi hakatakse andma alles 
2019. aastal, peavad need toetused olema 
alguses kuni 80 % programmitöö perioodi 
2014–2020 programmis kindlaks määratud 
keskmisest toetusest. Toetuse suurus tuleb 
kindlaks määrata nii, et 2020. aasta 
lõpptase moodustab poole algtasemest.

Erandina esimesest lõigust, kui järk-järgult 
vähenevaid toetusi hakatakse andma alles 
2019. aastal, peavad need toetused olema 
alguses kuni 80 % programmitöö perioodi 
2014–2020 programmis kindlaks määratud 
keskmisest toetusest. Toetuse suurus tuleb 
kindlaks määrata nii, et 2020. aasta 
lõpptase moodustab poole algtasemest. 
Liikmesriigid võivad määruses (EL).../... 
[üleminekumäärus] osutatud 
üleminekuperioodil jätkata toetuse 
andmist sellel tasemel.

Pärast alade piiritlemise lõpetamist saavad 
rahastamiskõlblike alade toetusesaajad 
käesoleva meetme alusel täistoetuse.

Pärast alade piiritlemise lõpetamist saavad 
rahastamiskõlblike alade toetusesaajad 
käesoleva meetme alusel täistoetuse. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Pikendatud üleminekuperioodi kehtestamine looduslikust eripärast tingitud piirangutega 
alade puhul, mis ei ole enam uue piiritlemise alusel toetuskõlblikud, tagab selle, et nende 
piirkondade põllumajandustootjad kohanevad sujuvalt uute tingimustega. 
Muudatusettepanekuga tagatakse ebasoodsas olukorras olevatest piirkondadest pärit 
Euroopa põllumajandustootjatele üleminekuperioodil kindlus ja järjepidevus toetuse 
andmisel.

Muudatusettepanek 341
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2 a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 
üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 
Kui liikmesriigid näevad ette kohustuste 
iga-aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat.

Kui liikmesriigid näevad ette kohustuste 
iga-aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada üleminekuperioodi 
kestust.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 342
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast võib liikmesriik määrata oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
lühema, üks kuni kolm aastat kestva 
ajavahemiku. Kui liikmesriigid näevad ette 
kohustuste iga-aastase uuendamise alates 
2021. aastast pärast esimese lõigu kohase 
esialgse ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmete kestuse lühendamine nõrgendaks selle 
süsteemi keskkonnaalaseid eesmärke ja muudaks asjad liikmesriikide jaoks keerulisemaks, 
sundides neid uusi meetmeid välja töötama. Komisjoni ettepanek ei kõrvalda väliskohustuste 
kattumise ohtu. Määruse 1305/2013 artiklis 48 sätestatud läbivaatamisklausli kontseptsioon 
on sobiv lahendus kohustuste kohandamiseks tulevase õigusraamistikuga. Seda klauslit ei 
kohaldata siiski kõigi varasemate kohustuste suhtes, eelkõige nende suhtes, mida tulevane 
ökokava ei hõlma.
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Muudatusettepanek 343
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada kolme aastat.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 344
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni viis aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Muudatusettepanek 345
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada kahte aastat.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 346
Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni seitse aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Muudatusettepanek 347
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni seitse aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on anda liikmesriikidele võimalus otsustada alates 2021. 
aastast võetavate uute kohustuste kestuse üle, nähes oma maaelu arengu programmides 
selleks ette ühe- kuni seitsmeaastase ajavahemiku.

Muudatusettepanek 348
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 
üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 
Kui liikmesriigid näevad ette kohustuste 
iga-aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast võib liikmesriik määrata oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
lühema ajavahemiku. Kui liikmesriigid 
näevad ette kohustuste iga-aastase 
uuendamise alates 2021. aastast pärast 
esimese lõigu kohase esialgse ajavahemiku 
lõppemist, ei tohi pikendamine ületada 



PE648.384v01-00 26/123 AM\1199800ET.docx

ET

pikendamine ületada ühte aastat. ühte aastat.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 349
Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 
üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 
Kui liikmesriigid näevad ette kohustuste 
iga-aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast võib liikmesriik määrata oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
lühema ajavahemiku. Kui liikmesriigid 
näevad ette kohustuste iga-aastase 
uuendamise alates 2021. aastast pärast 
esimese lõigu kohase esialgse ajavahemiku 
lõppemist, ei tohi pikendamine ületada 
ühte aastat.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Loomade heaolu meetmete kestuse lühendamisega nõrgendatakse kõnealuse süsteemi 
keskkonnaalaseid eesmärke. Lisaks põhinevad need meetmed sageli põllumajandustavade 
järkjärgulisel muutmisel (näiteks pestitsiidide järkjärguline vähendamine), milleks ei ole 
sobilik valida vähem kui viis aastat kestev ajavahemik.

Muudatusettepanek 350
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 38 – lõige 3 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(3a) Artikli 38 lõike 3 teine lõik 
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asendatakse järgmisega:
Artikli 36 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse üksnes sellise kahju hüvitamiseks, 
mille on põhjustanud ebasoodsad 
ilmastikutingimused, looma- või 
taimehaigus, kahjurite levik, või direktiivi 
2000/29/EÜ kohaselt vastu võetud meetme 
puhul taimehaiguse või kahjuripuhangu või 
keskkonnajuhtumi likvideerimiseks või 
selle leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Põllumajandustootja aastatoodangu 
arvutamiseks võib kasutada indekseid. 
Kasutatud arvutusmeetod võimaldab 
kindlaks määrata üksikpõllumajandustootja 
tegeliku kahju kõnealusel aastal.

Artikli 36 lõike 1 punkti b kohast toetust 
antakse üksnes sellise kahju hüvitamiseks, 
mille on põhjustanud ebasoodsad 
ilmastikutingimused, looma- või 
taimehaigus, kahjurite levik, või direktiivi 
2000/29/EÜ kohaselt vastu võetud meetme 
puhul taimehaiguse või kahjuripuhangu või 
keskkonnajuhtumi likvideerimiseks või 
selle leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 20 % asjaomase 
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Põllumajandustootja aastatoodangu 
arvutamiseks võib kasutada indekseid. 
Kasutatud arvutusmeetod võimaldab 
kindlaks määrata üksikpõllumajandustootja 
tegeliku kahju kõnealusel aastal. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on olla valmis selleks, et vähemalt 20 % kahjumi künnise 
ületamine käivitab riskijuhtimises hüvitamise. See tuleneb koondmääruse raames vastu võetud 
muudatustest ja on kooskõlas strateegiakava määruse artikli 70 kohta esitatud komisjoni 
ettepanekuga.

Muudatusettepanek 351
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 39 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(3a) Artikli 39 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Artikli 36 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse üksnes sissetuleku sellise languse 

„1. Artikli 36 lõike 1 punkti c kohast 
toetust antakse üksnes sissetuleku sellise 
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puhul, mis ületab 30 % 
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 36 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondist 
põllumajandustootjatele makstava 
toetusega võib hüvitada vähem kui 70 % 
saamata jäänud sissetulekust sel aastal, mil 
põllumajandustootjal tekib õigus saada 
sellist toetust. Põllumajandustootja aasta 
jooksul saamata jäänud sissetuleku 
arvutamiseks võib kasutada indekseid.

languse puhul, mis ületab 20 % 
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 36 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondist 
põllumajandustootjatele makstava 
toetusega võib hüvitada vähem kui 70 % 
saamata jäänud sissetulekust sel aastal, mil 
põllumajandustootjal tekib õigus saada 
sellist toetust. Põllumajandustootja aasta 
jooksul saamata jäänud sissetuleku 
arvutamiseks võib kasutada indekseid.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on ühtlustada kõigi sissetuleku stabiliseerimise vahendite puhul 
sissetuleku kaotuse künnised (20 %) ja viia need kooskõlla strateegiakava määruse eelnõu 
sätetega.

Muudatusettepanek 352
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 39 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(3b) Artikli 39 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Artikli 36 lõike 1 punkti c kohast toetust 
antakse üksnes sissetuleku sellise languse 
puhul, mis ületab 30 % 
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 

„1. Artikli 36 lõike 1 punkti c kohast 
toetust antakse üksnes sissetuleku sellise 
languse puhul, mis ületab 20 % 
üksikpõllumajandustootja keskmisest 
aastasissetulekust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
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kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 36 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondist 
põllumajandustootjatele makstava 
toetusega võib hüvitada vähem kui 70 % 
saamata jäänud sissetulekust sel aastal, mil 
põllumajandustootjal tekib õigus saada 
sellist toetust.

kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja. 
Artikli 36 lõike 1 punkti c tähenduses 
moodustab sissetuleku tulude summa, mille 
põllumajandustootja saab turult, sealhulgas 
mis tahes vormis riiklik toetus, millest on 
maha arvatud tootmiskulud. Ühisfondist 
põllumajandustootjatele makstava 
toetusega võib hüvitada vähem kui 70 % 
saamata jäänud sissetulekust sel aastal, mil 
põllumajandustootjal tekib õigus saada 
sellist toetust. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on olla valmis selleks, et vähemalt 20 % kahjumi künnise 
ületamine käivitab riskijuhtimises hüvitamise. See tuleneb koondmääruse raames vastu võetud 
muudatustest ja on kooskõlas strateegiakava määruse artikli 70 kohta esitatud komisjoni 
ettepanekuga.

Muudatusettepanek 353
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 51 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Artiklis 51 lisatakse teise lõigu 
järele järgmine lõik:
„2021. aastal, määruses (EL) .../... 
[üleminekumäärus] viidatud 
üleminekuperioodil, võivad liikmesriigid 
rahastada programmitöö perioodi (2021–
2027) EAGFi meetmete rakendamisega 
seotud ülesandeid programmitöö perioodi 
(2014–2020) EAFRD tehnilise abi 
vahenditest.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)
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Selgitus

Peaks olema võimalik kohaldada perioodi 2014–2020 tehnilist abi tegevustele, mis on seotud 
üleminekuperioodil ÜPP esimese samba vahendite rakendamisega ajavahemikul 2021–2027. 
EAFRD 2014.–2020. aasta rakendusmeetmeid peaks olema võimalik rahastada ajavahemiku 
2021–2027 esimese samba tehnilise abi vahenditest.

Muudatusettepanek 354
Isabel Carvalhais

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks lõigete 5, 6 ja 7 
kohaldamist, on käesoleva määruse alusel 
maaelu arengule ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2021 
ette nähtud liidu toetuse kogusumma 
11 258 707 816 eurot jooksevhindades, 
kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–2027.

Ilma et see piiraks lõigete 5, 6 ja 7 
kohaldamist, on käesoleva määruse alusel 
maaelu arengule üleminekuperioodiks ette 
nähtud liidu toetuse kogusumma X* eurot 
jooksevhindades, kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–2027.

______________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 355
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 1 a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks lõigete 5, 6 ja 7 Ilma et see piiraks lõigete 5, 6 ja 7 
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kohaldamist, on käesoleva määruse alusel 
maaelu arengule ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2021 
ette nähtud liidu toetuse kogusumma 
11 258 707 816 eurot jooksevhindades, 
kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–2027.

kohaldamist, on käesoleva määruse alusel 
maaelu arengule ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2021 
ette nähtud liidu toetuse kogusumma X* 
eurot jooksevhindades, kooskõlas 
mitmeaastase finantsraamistikuga aastateks 
2021–2027.

__________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 356
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 59 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(6a) Artikli 59 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:

5. Vähemalt 5 % ja Horvaatia puhul 2,5 % 
maaelu arengu programmi EAFRD osaluse 
kogusummast reserveeritakse LEADERi 
jaoks.

„5. Vähemalt 5 % ja Horvaatia puhul 2,5 
% maaelu arengu programmi EAFRD 
osaluse kogusummast võidakse 
reserveerida LEADERi jaoks. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 357
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 6 b (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 59 – lõige 5
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(6b) Artikli 59 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:

5. Vähemalt 5 % ja Horvaatia puhul 2,5 % 
maaelu arengu programmi EAFRD osaluse 
kogusummast reserveeritakse LEADERi 
jaoks.

„5. Vähemalt 5 % ja Horvaatia puhul 2,5 
% maaelu arengu programmi EAFRD 
osaluse kogusummast ajavahemikul 2014–
2020 reserveeritakse LEADERi jaoks.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 358
Martin Hlaváček

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 59 – lõige 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(6a) Artikli 59 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:

5. Vähemalt 5 % ja Horvaatia puhul 2,5 % 
maaelu arengu programmi EAFRD osaluse 
kogusummast reserveeritakse LEADERi 
jaoks.

„5. Vähemalt 5 % ja Horvaatia puhul 2,5 
% maaelu arengu programmi EAFRD 
osaluse kogusummast võidakse 
reserveerida LEADERi jaoks.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema lubatud otsustada, kas uut osalust on vastavalt üleminekusättele 
vaja kasutada LEADERi jaoks.

Muudatusettepanek 359
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)
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Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 82 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Jaotise VIII lõppu lisatakse 
järgmine artikkel:
„Artikkel 82a
Liikmesriikide fiskaalmeetmed
Selleks et piirata sissetulekute 
varieeruvuse mõju, ei kohaldata ELi 
toimimise lepingu artikleid 107, 108 
ja 109 liikmesriikide fiskaalmeetmete 
suhtes, mille puhul liikmesriigid 
otsustavad kalduda kõrvale üldistest 
maksueeskirjadest, lubades 
põllumajandustootjate suhtes kohaldada 
tulumaksubaasi, mida arvutatakse 
mitmeaastase perioodi alusel, sealhulgas 
osa maksubaasist üle kandes, või lubades 
välja arvata sihtotstarbelisele 
põllumajanduse säästukontole paigutatud 
summad. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on olla valmis põllumajanduskomisjoni poolt 2019. aasta 
aprillis vastu võetud määruse COM (2018) 392 (ühise põllumajanduspoliitika 
strateegiakavade kohta) artiklis 133 kavandatud uue regulatiivse meetme kohaldamiseks. 
Selle eesmärk on võimaldada põllumajandustootjatel koguda tagavarasääste, ilma et need 
liigitataks riigiabi alla.

Muudatusettepanek 360
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 25

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(-1) Artikkel 25 asendatakse 
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järgmisega:
Artikkel 25 „Artikkel 25

Põllumajandussektori kriisireserv Põllumajandussektori kriisireserv

Põllumajanduslikku tootmist või 
turustamist mõjutavate suurte kriiside 
korral põllumajandussektorile lisatoetuse 
andmiseks luuakse reserv 
(põllumajandussektori kriisireserv), 
vähendades iga aasta alguses artiklis 26 
osutatud finantsdistsipliini mehhanismiga 
otsetoetusi.

Põllumajanduslikku tootmist või 
turustamist mõjutavate suurte kriiside 
korral põllumajandussektorile lisatoetuse 
andmiseks luuakse EAGFis iga aasta 
alguses reserv (põllumajandussektori 
kriisireserv).

Reservi kogusumma on 2800 miljonit 
eurot, aastaste osamaksetega summas 400 
miljonit eurot (2011. aasta hindades) 
ajavahemikul 2014–2020, ja see lisatakse 
määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 lisas 
sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriiki 2.

Reservi kogusumma on 2800 miljonit 
eurot, aastaste osamaksetega summas 400 
miljonit eurot (2011. aasta hindades) 
ajavahemikul 2014–2020, ja see lisatakse 
määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 lisas 
sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriiki 2.

2021. aastal on reserv 400 miljonit eurot 
(2011. aasta hindades), mis lisandub 
EAGFi ja EAFRD eelarvele ja lisatakse 
nõukogu määruse (EL) 
[xxxx/xxxx]*[mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlev määrus] lisas 
sätestatud mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriiki 3.
Järgmiste aastate alguses on reserv 
võrdne vähemalt 2021. aastal eraldatud 
esialgse summaga ning seda 
kohandatakse iga-aastase 
eelarvemenetluse käigus või vajaduse 
korral aasta jooksul, arvestades turukriisi 
arengut või väljavaateid jooksval või 
järgneval aastal ning võttes arvesse 
EAGFile eraldatud olemasolevaid tulusid 
või EAGFi vaheülemmäära raames 
kasutada olevaid assigneeringute varusid.
Juhul kui need olemasolevad 
assigneeringud ei ole piisavad, võib 
viimase abinõuna kasutada 
finantsdistsipliini, et rahastada reservi 
2021. aastaks ettenähtud summa piires, 
millele on viidatud kolmandas lõigus.“
Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
2 punktist d kantakse kulukohustustega 
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sidumata assigneeringud reservist ilma 
ajalise piiranguta üle reservi 
rahastamiseks järgmistel eelarveaastatel. 
“

Or. fr

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga mitmeaastase finantsraamistiku kohta on 
käesoleva muudatusettepaneku eesmärk sätestada kriisireservi artiklis, et reservi algkapital 
ajavahemikuks 2021–2027 peaks täiendama ÜPP eelarvet ja see tuleks paigutada reservi 
programmitöö perioodi alguses. Selleks et seda raha esimese aasta lõpus mitte kaotada, 
peaks reservi toimimise reform võimaldama kulukohustustega sidumata vahendite 
ülekandmist 2021. aastast järgmistesse aastatesse.

Muudatusettepanek 361
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 25 – lõige 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artiklisse 25 lisatakse kolmas lõik: välja jäetud
„2021. aastal on reserv 400 miljonit eurot 
(2011. aasta hindades) ja see lisatakse 
nõukogu määruse (EL) 
[xxxx/xxxx]*[mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlev määrus] lisas 
sätestatud mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriiki 3.
____________
Nõukogu [...] määrus (EL) [...], millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027 
(ELT …).“

Or. fr

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306
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Muudatusettepanek 362
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 25 – lõige 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2021. aastal on reserv 400 miljonit eurot 
(2011. aasta hindades) ja see lisatakse 
nõukogu määruse (EL) 
[xxxx/xxxx]*[mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlev määrus] lisas 
sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriiki 3.

2021. ja 2022. aastal on reserv 400 miljonit 
eurot (2011. aasta hindades) ja see lisatakse 
nõukogu määruse (EL) 
[xxxx/xxxx]*[mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlev määrus] lisas 
sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriiki 3.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&from=ET)

Muudatusettepanek 363
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 25 – lõige 2 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2021. aastal on reserv 400 miljonit eurot 
(2011. aasta hindades) ja see lisatakse 
nõukogu määruse (EL) 
[xxxx/xxxx]*[mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlev määrus] lisas 
sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriiki 3.

2021., 2022. ja 2023. aastal on reserv 400 
miljonit eurot (2011. aasta hindades) ja see 
lisatakse nõukogu määruse (EL) 
[xxxx/xxxx]*[mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlev määrus] lisas 
sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriiki 3.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
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Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iii

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(-1) Artikli 1 esimese lõigu punkti b 
alapunkt iii asendatakse järgmisega:

iii) vabatahtlikku ümberjaotavat toetust; „iii) kohustuslikku ümberjaotavat toetust; 
“

Or. fr

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=en#d1553e1319-608-1

Muudatusettepanek 365
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b – alapunkt ix

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(-1a) Artikli 1 esimese lõigu punkti b 
alapunkt ix asendatakse järgmisega:

ix) vabatahtlikku lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele;

„ix) kohustuslikku lihtsustatud kava 
väikepõllumajandustootjatele; “

Or. fr

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=en#d1553e1319-608-1

Muudatusettepanek 366
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt -1 b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 11 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(-1b) Artikli 11 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Liikmesriigid vähendavad III jaotise 1. „1. Liikmesriigid vähendavad III jaotise 1. 
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peatüki alusel asjaomase kalendriaasta 
kohta põllumajandustootjale antavate 
otsetoetuste summat vähemalt 5 % võrra 
summa osast, mis ületab 150 000 eurot.

peatüki alusel asjaomase kalendriaasta 
kohta põllumajandustootjale antavate 
otsetoetuste summat 100 % võrra summa 
osast, mis ületab 60 000 eurot. “

Or. fr

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=en#d1553e1319-608-1

Muudatusettepanek 367
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt -1 c (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 11 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(-1c) Artikli 11 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Enne lõike 1 kohaldamist võivad 
liikmesriigid sellest otsetoetuse summast, 
mida põllumajandustootjale asjaomasel 
kalendriaasta antakse III jaotise 1. peatüki 
alusel, maha arvata eelneval kalendriaastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud töötasud, mis on 
seotud põllumajandusliku tegevusega, 
sealhulgas tööhõivega seonduvad maksud 
ja sotsiaalkindlustusmaksed. Kui andmed 
eelmisel kalendriaastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud töötasude kohta ei 
ole kättesaadavad, kasutatakse kõige 
uuemaid kättesaadavaid andmeid.

„2. Enne lõike 1 kohaldamist võivad 
liikmesriigid põllumajandustootja poolt 
deklareeritud viie iga-aastase tööühiku 
piires sellest otsetoetuse summast, mida 
põllumajandustootjale asjaomasel 
kalendriaasta antakse III jaotise 1. peatüki 
alusel, maha arvata eelneval kalendriaastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud töötasud, mis on 
seotud põllumajandusliku tegevusega, 
sealhulgas tööhõivega seonduvad maksud 
ja sotsiaalkindlustusmaksed. Kui andmed 
eelmisel kalendriaastal 
põllumajandustootja poolt tegelikult 
makstud ja deklareeritud töötasude kohta ei 
ole kättesaadavad, kasutatakse kõige 
uuemaid kättesaadavaid andmeid. “

Or. fr

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=en#d1553e1319-608-1

Muudatusettepanek 368
Manuel Bompard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt -1 d (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1d) Artikli 11 lõige 3 jäetakse välja.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 369
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 11 – lõige 6 – lõik 3 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2021. aasta puhul teatavad liikmesriigid 
komisjonile käesoleva artikli kohaselt 
tehtud otsustest ja vähendamisest 
tekkivatest hinnangulistest summadest 
1. augustiks 2020.

2021. aasta puhul teatavad liikmesriigid 
komisjonile käesoleva artikli kohaselt 
tehtud otsustest ja vähendamisest 
tekkivatest hinnangulistest summadest 
1. augustiks 2020 ning 2022. aasta puhul 
1. augustiks 2021.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 370
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 11 – lõige 6 – lõik 3 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2021. aasta puhul teatavad liikmesriigid 
komisjonile käesoleva artikli kohaselt 
tehtud otsustest ja vähendamisest 

2021. aasta puhul teatavad liikmesriigid 
komisjonile käesoleva artikli kohaselt 
tehtud otsustest ja vähendamisest 
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tekkivatest hinnangulistest summadest 
1. augustiks 2020.

tekkivatest hinnangulistest summadest 
1. augustiks 2020, 2022. aasta puhul 1. 
augustiks 2021 ja 2023. aasta puhul 1. 
augustiks 2022.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 371
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 6 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad 1. augustiks 2020 
otsustada, et nad kasutavad EAFRDst 
rahastatavat lisatoetust 2022. eelarveaastal 
kuni 15 % ulatuses oma iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast 2021. 
kalendriaastaks, mis on sätestatud 
käesoleva määruse II lisas. Selle tulemusel 
ei saa vastavat summat kasutada enam 
otsetoetuste andmiseks. Kõnealusest 
otsusest teatatakse komisjonile 1. 
augustiks 2020 ja teates sätestatakse 
valitud protsendimäär.

Liikmesriigid võivad 31. detsembriks 2020 
otsustada, et nad kasutavad EAFRDst 
rahastatavat lisatoetust 2022. eelarveaastal 
kuni 15 % ulatuses oma iga-aastasest 
riiklikust ülemmäärast 2021. 
kalendriaastaks, mis on sätestatud 
käesoleva määruse II lisas. Selle tulemusel 
ei saa vastavat summat kasutada enam 
otsetoetuste andmiseks. Kõnealusest 
otsusest teatatakse komisjonile 31. 
detsembriks 2020 ja teates sätestatakse 
valitud protsendimäär.

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Selgitus

Nõutavat seadusandlikku menetlust ei ole võimalik 1. augustiks 2020 lõpule viia.

Muudatusettepanek 372
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 6 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik: 
„1. augustiks 2021 võivad liikmesriigid 
otsustada, et nad kasutavad EAFRDst 
rahastatavat lisatoetust eelarveaastal 2023 
kuni 15 % oma iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast kalendriaastaks 2022, mis 
on sätestatud käesoleva määruse II lisas. 
Selle tulemusel ei saa vastavat summat 
kasutada enam otsetoetuste andmiseks. 
Kõnealusest otsusest teatatakse 
komisjonile 1. augustiks 2021 ja teates 
sätestatakse valitud protsendimäär.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 373
Norbert Lins, Christine Schneider, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:
„Määruse (EL) .../... [üleminekumäärus] 
artikli -1 lõike 2 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid 31. detsembriks 2021 
otsustada, et nad kasutavad EAFRDst 
rahastatavat lisatoetust 2023. 
eelarveaastal kuni 15 % ulatuses oma iga-
aastasest riiklikust ülemmäärast 2022. 
kalendriaastaks, mis on sätestatud 
käesoleva määruse II lisas. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat 
kasutada enam otsetoetuste andmiseks. 
Kõnealusest otsusest teatatakse 
komisjonile 31. detsembriks 2021 ja teates 
sätestatakse valitud protsendimäär.“

Or. de
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 374
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ab) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:
„Hiljemalt 1. augustiks 2022 võivad 
liikmesriigid otsustada, et nad kasutavad 
EAFRDst rahastatavat 
lisatoetust eelarveaastal 2023 kuni 15 % 
oma iga-aastasest riiklikust ülemmäärast 
kalendriaastaks 2023, mis on sätestatud 
käesoleva määruse II lisas. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat 
kasutada enam otsetoetuste andmiseks. 
Kõnealusest otsusest teatatakse 
komisjonile 1. augustiks 2022 ja teates 
sätestatakse valitud protsendimäär.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 375
Norbert Lins, Christine Schneider, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Peter Jahr, 
Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 6 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 1. augustiks 2020 võivad 
liikmesriigid, kes ei tee 2022. eelarveaasta 
kohta lõikes 1 osutatud otsust, otsustada 
kasutada otsetoetusteks kuni 15 % ulatuses 
või Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Läti, 

Hiljemalt 31. detsembriks 2020 võivad 
liikmesriigid, kes ei tee 2022. eelarveaasta 
kohta lõikes 1 osutatud otsust, otsustada 
kasutada otsetoetusteks kuni 15 % ulatuses 
või Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Läti, 
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Leedu, Poola, Portugali, Rumeenia, 
Slovakkia, Soome ja Rootsi puhul kuni 
25 % ulatuses summast, mis on eraldatud 
EAFRDst 2022. eelarveaastal rahastatud 
toetuseks liidu õigusaktidega, mis on vastu 
võetud pärast nõukogu määruse (EL) 
[xxxx/xxxx]*[mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlev määrus] 
vastuvõtmist. Selle tulemusel ei saa 
vastavat summat enam kasutada EAFRDst 
rahastatud toetuse jaoks. Kõnealusest 
otsusest teatatakse komisjonile 1. 
augustiks 2020 ja teates sätestatakse 
valitud protsendimäär.

Leedu, Poola, Portugali, Rumeenia, 
Slovakkia, Soome ja Rootsi puhul kuni 
25 % ulatuses summast, mis on eraldatud 
EAFRDst 2022. eelarveaastal rahastatud 
toetuseks liidu õigusaktidega, mis on vastu 
võetud pärast nõukogu määruse (EL) 
[xxxx/xxxx]*[mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlev määrus] 
vastuvõtmist. Selle tulemusel ei saa 
vastavat summat enam kasutada EAFRDst 
rahastatud toetuse jaoks. Kõnealusest 
otsusest teatatakse komisjonile 31. 
detsembriks 2020 ja teates sätestatakse 
valitud protsendimäär.

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Selgitus

Nõutavat seadusandlikku menetlust ei ole võimalik 1. augustiks 2020 lõpule viia.

Muudatusettepanek 376
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:
„Hiljemalt 1. augustiks 2021 võivad 
liikmesriigid, kes ei tee 2023. eelarveaasta 
kohta lõikes 1 osutatud otsust, otsustada 
kasutada otsetoetusteks kuni 15 % 
ulatuses või Bulgaaria, Eesti, Hispaania, 
Läti, Leedu, Poola, Portugali, Rumeenia, 
Slovakkia, Soome ja Rootsi puhul kuni 
25 % ulatuses summast, mis on eraldatud 
EAFRDst 2023. eelarveaastal rahastatud 
toetuseks liidu õigusaktidega, mis on 
vastu võetud pärast nõukogu määruse 
(EL) [xxxx/xxxx]*[mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlev määrus] 
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vastuvõtmist. Selle tulemusel ei saa 
vastavat summat enam kasutada 
EAFRDst rahastatud toetuse jaoks. 
Kõnealusest otsusest teatatakse 
komisjonile 1. augustiks 2021 ja teates 
sätestatakse valitud protsendimäär.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 377
Norbert Lins, Christine Schneider, Marlene Mortler, Peter Jahr, Lena Düpont

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:
„Määruse (EL) .../... [üleminekumäärus] 
artikli -1 lõike 2 kohaldamisel võivad 
liikmesriigid, kes ei tee 2023. eelarveaasta 
kohta lõikes 1 osutatud otsust, otsustada 
hiljemalt 31. detsembriks 2021 kasutada 
otsetoetusteks kuni 15 % ulatuses või 
Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Läti, Leedu, 
Poola, Portugali, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Rootsi puhul kuni 25 % ulatuses 
summast, mis on eraldatud EAFRDst 
2023. eelarveaastal rahastatud toetuseks 
liidu õigusaktidega, mis on vastu võetud 
pärast nõukogu määruse (EL) 
[xxxx/xxxx] [mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlev määrus] 
vastuvõtmist. Selle tulemusel ei saa 
vastavat summat enam kasutada 
EAFRDst rahastatud toetuse jaoks. 
Kõnealusest otsusest teatatakse 
komisjonile 31. detsembriks 2021 ja teates 
sätestatakse valitud protsendimäär.“

Or. de

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)
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Muudatusettepanek 378
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 14 – lõige 2 – punkt 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:
„Hiljemalt 1. augustiks 2022 võivad 
liikmesriigid, kes ei tee 2024. eelarveaasta 
kohta lõikes 1 osutatud otsust, otsustada 
kasutada otsetoetusteks kuni 15 % 
ulatuses või Bulgaaria, Eesti, Hispaania, 
Läti, Leedu, Poola, Portugali, Rumeenia, 
Slovakkia, Soome ja Rootsi puhul kuni 
25 % ulatuses summast, mis on eraldatud 
EAFRDst 2024. eelarveaastal rahastatud 
toetuseks liidu õigusaktidega, mis on 
vastu võetud pärast nõukogu määruse 
(EL) [xxxx/xxxx]*[mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlev määrus] 
vastuvõtmist. Selle tulemusel ei saa 
vastavat summat enam kasutada 
EAFRDst rahastatud toetuse jaoks. 
Kõnealusest otsusest teatatakse 
komisjonile 1. augustiks 2022 ja teates 
sätestatakse valitud protsendimäär.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 379
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 15 a – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teated 2021. kalendriaasta kohta Teated kalendriaastate 2021 ja 2022 kohta
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 380
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 15 a – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teated 2021. kalendriaasta kohta Teated kalendriaastate 2021, 2022 ja 2023 
kohta

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 381
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 15 a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad 2021. kalendriaasta 
kohta artikli 22 lõikes 2, artikli 42 lõikes 1, 
artikli 49 lõikes 1, artikli 51 lõikes1 ja 
artikli 53 lõikes 6 osutatud iga-aastased 
riiklikud ülemmäärad 1. augustiks 2020.

Liikmesriigid teatavad 2022. kalendriaasta 
kohta artikli 22 lõikes 2, artikli 42 lõikes 1, 
artikli 49 lõikes 1, artikli 51 lõikes1 ja 
artikli 53 lõikes 6 osutatud iga-aastased 
riiklikud ülemmäärad 1. augustiks 2021.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)
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Muudatusettepanek 382
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 15 a – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad 2023. 
kalendriaasta kohta artikli 22 lõikes 2, 
artikli 42 lõikes 1, artikli 49 lõikes 1, 
artikli 51 lõikes1 ja artikli 53 lõikes 6 
osutatud iga-aastased riiklikud 
ülemmäärad 1. augustiks 2022.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 383
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 22 – lõige 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui 2021. kalendriaasta puhul on 
komisjoni poolt lõike 1 kohaselt iga 
liikmesriigi kohta kehtestatud ülemmäär 
eelneva aasta ülemmäärast erinev 
tulenevalt II lisas sätestatud summa 
muutusest või otsustest, mille kõnealune 
liikmesriik võttis vastu vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 3, artikli 14 lõigetele 1 või 2, 
artikli 42 lõikele 1, artikli 49 lõikele 1, 
artikli 51 lõikele 1 või artiklile 53, 
vähendab või suurendab kõnealune 
liikmesriik lineaarselt kõigi toetusõiguste 
väärtust ja/või vähendab või suurendab 
riiklikku reservi või piirkondlikke reserve, 
et tagada vastavus käesoleva artikli lõikega 
4.

Kui 2021. ja 2022. kalendriaasta puhul on 
komisjoni poolt lõike 1 kohaselt iga 
liikmesriigi kohta kehtestatud ülemmäär 
eelneva aasta ülemmäärast erinev 
tulenevalt II lisas sätestatud summa 
muutusest või otsustest, mille kõnealune 
liikmesriik võttis vastu vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 3, artikli 14 lõigetele 1 või 2, 
artikli 42 lõikele 1, artikli 49 lõikele 1, 
artikli 51 lõikele 1 või artiklile 53, 
vähendab või suurendab kõnealune 
liikmesriik lineaarselt kõigi toetusõiguste 
väärtust ja/või vähendab või suurendab 
riiklikku reservi või piirkondlikke reserve, 
et tagada vastavus käesoleva artikli lõikega 
4.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 384
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 22 – lõige 5 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui 2021. kalendriaasta puhul on 
komisjoni poolt lõike 1 kohaselt iga 
liikmesriigi kohta kehtestatud ülemmäär 
eelneva aasta ülemmäärast erinev 
tulenevalt II lisas sätestatud summa 
muutusest või otsustest, mille kõnealune 
liikmesriik võttis vastu vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 3, artikli 14 lõigetele 1 või 2, 
artikli 42 lõikele 1, artikli 49 lõikele 1, 
artikli 51 lõikele 1 või artiklile 53, 
vähendab või suurendab kõnealune 
liikmesriik lineaarselt kõigi toetusõiguste 
väärtust ja/või vähendab või suurendab 
riiklikku reservi või piirkondlikke reserve, 
et tagada vastavus käesoleva artikli lõikega 
4.

Kui 2021., 2022., ja 2023. kalendriaasta 
puhul on komisjoni poolt lõike 1 kohaselt 
iga liikmesriigi kohta kehtestatud 
ülemmäär eelneva aasta ülemmäärast 
erinev tulenevalt II lisas sätestatud summa 
muutusest või otsustest, mille kõnealune 
liikmesriik võttis vastu vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 3, artikli 14 lõigetele 1 või 2, 
artikli 42 lõikele 1, artikli 49 lõikele 1, 
artikli 51 lõikele 1 või artiklile 53, 
vähendab või suurendab kõnealune 
liikmesriik lineaarselt kõigi toetusõiguste 
väärtust ja/või vähendab või suurendab 
riiklikku reservi või piirkondlikke reserve, 
et tagada vastavus käesoleva artikli lõikega 
4.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 23 – lõige 6 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a) Artikli 23 lõikele 6 lisatakse 
järgmine lõik: 
„2022. kalendriaasta puhul teatavad lõike 
1 esimest lõiku kohaldavad liikmesriigid 
komisjonile lõigetes 2 ja 3 osutatud 
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otsustest 1. augustiks 2021.“
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 386
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 23 – lõige 6 – lõik 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5b) Artikli 23 lõikele 6 lisatakse 
järgmine lõik: 
„2023. kalendriaasta puhul teatavad lõike 
1 esimest lõiku kohaldavad liikmesriigid 
komisjonile lõigetes 2 ja 3 osutatud 
otsustest 1. augustiks 2022.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 387
Luke Ming Flanagan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 25 – lõige 11 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast artikli 22 lõikes 5 osutatud 
kohanduse kohaldamist võivad 
liikmesriigid, kes on kasutanud käesoleva 
artikli lõikes 4 sätestatud erandit, 
otsustada, et 31. detsembri 2019. aasta 
seisuga põllumajandustootjate kasutuses 
olevaid toetusõigusi, mille esialgne 
ühikuväärtus on väiksem kui riiklik või 
piirkondlik ühikuväärtus 2020. aastal, nagu 
on arvutatud käesoleva lõike teise lõigu 

Pärast artikli 22 lõikes 5 osutatud 
kohanduse kohaldamist tagavad 
liikmesriigid, kes on kasutanud käesoleva 
artikli lõikes 4 sätestatud erandit, et 31. 
detsembri 2019. aasta seisuga 
põllumajandustootjate kasutuses olevaid 
toetusõigusi, mille esialgne ühikuväärtus 
on väiksem kui riiklik või piirkondlik 
ühikuväärtus 2020. aastal, nagu on 
arvutatud käesoleva lõike teise lõigu 
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kohaselt, suurendatakse 2020. aastal kuni 
riikliku või piirkondliku ühikuväärtuseni. 
Suurendamine arvutatakse järgmistel 
tingimustel:

kohaselt, suurendatakse 
üleminekuperioodil kuni riikliku või 
piirkondliku ühikuväärtuseni. 
Suurendamine arvutatakse järgmistel 
tingimustel:

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Selgitus

Hektaripõhiste toetuste täielik ühtlustamine on ÜPP kõrgem eesmärk, ning otsus lubada 
liikmesriikidel otsustada, et põllumajandustootjate 31. detsembri 2019. aasta toetusõigusi ei 
ühtlustata täielikult, oli erand sellest eesmärgist, mis on sätestatud määruse (EL) nr 
1307/2013 artikli 25 lõikes 4. Lähenemisprotsessi peatamine üleminekuperioodil oleks 
vastuolus parlamendi seisukohaga selle eesmärgi saavutamise suhtes.

Muudatusettepanek 388
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 25 – lõige 11 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes on kasutanud lõikes 4 
sätestatud erandit, otsustada säilitada 
kõnealuse lõike kohaselt arvutatud 
toetusõiguste väärtuse, mida artikli 22 
lõike 5 alusel kohandatakse.

välja jäetud

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 389
Luke Ming Flanagan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 6
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Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 25 – lõige 11 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid, kes on kasutanud lõikes 4 
sätestatud erandit, otsustada säilitada 
kõnealuse lõike kohaselt arvutatud 
toetusõiguste väärtuse, mida artikli 22 
lõike 5 alusel kohandatakse.

välja jäetud

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Selgitus

Hektaripõhiste toetuste täielik ühtlustamine on ÜPP kõrgem eesmärk, ning otsus lubada 
liikmesriikidel otsustada, et põllumajandustootjate 31. detsembri 2019. aasta toetusõigusi ei 
ühtlustata täielikult, oli erand sellest eesmärgist, mis on sätestatud määruse (EL) nr 
1307/2013 artikli 25 lõikes 4. Lähenemisprotsessi peatamine üleminekuperioodil oleks 
vastuolus parlamendi seisukohaga selle eesmärgi saavutamise suhtes.

Muudatusettepanek 390
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 25 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Kalendriaasta 2021 puhul võivad 
liikmesriigid otsustada kohaldada 
täiendavat riigisisest ühtlustamist, 
kohaldades vastava aasta suhtes lõiget 11.

12. Käesolevas määruses sätestatud 
taotluste esitamise kogu perioodi kohta 
kohaldavad liikmesriigid täiendavat 
riigisisest ühtlustamist, kohaldades vastava 
aasta suhtes lõiget 11.

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 391
Ivan David
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 25 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Kalendriaasta 2021 puhul võivad 
liikmesriigid otsustada kohaldada 
täiendavat riigisisest ühtlustamist, 
kohaldades vastava aasta suhtes lõiget 11.

12. Kalendriaastate 2021 ja 2022 
kohta võivad liikmesriigid otsustada 
kohaldada täiendavat riigisisest 
ühtlustamist, kohaldades vastava aasta 
suhtes lõiget 11.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 392
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 25 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Kalendriaasta 2021 puhul võivad 
liikmesriigid otsustada kohaldada 
täiendavat riigisisest ühtlustamist, 
kohaldades vastava aasta suhtes lõiget 11.

12. Kalendriaastate 2021, 2022 ja 
2023 kohta võivad liikmesriigid otsustada 
kohaldada täiendavat riigisisest 
ühtlustamist, kohaldades vastava aasta 
suhtes lõiget 11.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 393
Luke Ming Flanagan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 25 – lõige 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Kalendriaasta 2021 puhul võivad 
liikmesriigid otsustada kohaldada 
täiendavat riigisisest ühtlustamist, 
kohaldades vastava aasta suhtes lõiget 11.

12. Üleminekuperioodi jooksul 
kohaldavad liikmesriigid täiendavat 
riigisisest ühtlustamist, kohaldades 
vastava(te) aasta(te) suhtes lõiget 11.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Selgitus

Hektaripõhiste toetuste täielik ühtlustamine on ÜPP kõrgem eesmärk, ning otsus lubada 
liikmesriikidel otsustada, et põllumajandustootjate 31. detsembri 2019. aasta toetusõigusi ei 
ühtlustata täielikult, oli erand sellest eesmärgist, mis on sätestatud määruse (EL) nr 
1307/2013 artikli 25 lõikes 4. Lähenemisprotsessi peatamine üleminekuperioodil oleks 
vastuolus parlamendi seisukohaga selle eesmärgi saavutamise suhtes.

Muudatusettepanek 394
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 29 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad artikli 25 lõikes 12 
osutatud otsused 2022. kalendriaasta 
kohta 1. augustiks 2021.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 395
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 29 – lõige 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad artikli 25 lõikes 12 
osutatud otsused 2023. kalendriaasta 
kohta 1. augustiks 2022.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 396
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 9
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 30 – lõige 8 – lõik 3 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reservist 2021. aastal tehtavate eraldiste 
puhul kohandatakse reservi summat, mis 
tuleb teise lõigu kohaselt välja jätta, 
vastavalt artikli 22 lõike 5 teisele lõigule. 
Reservist 2021. aastal tehtavate eraldiste 
suhtes käesoleva lõike kolmandat lõiku ei 
kohaldata. Reservist 2021. aastal tehtavate 
eraldiste suhtes käesoleva lõike kolmandat 
lõiku ei kohaldata.

Reservist 2021. ja 2022. aastal tehtavate 
eraldiste puhul kohandatakse reservi 
summat, mis tuleb teise lõigu kohaselt 
välja jätta, vastavalt artikli 22 lõike 5 
teisele lõigule. Reservist 2021. aastal 
tehtavate eraldiste suhtes käesoleva lõike 
kolmandat lõiku ei kohaldata. Reservist 
2021. ja 2022. aastal tehtavate eraldiste 
suhtes käesoleva lõike kolmandat lõiku ei 
kohaldata.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 397
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 9
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 30 – lõige 8 – lõik 3 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reservist 2021. aastal tehtavate eraldiste Reservist 2021., 2022. ja 2023. aastal 
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puhul kohandatakse reservi summat, mis 
tuleb teise lõigu kohaselt välja jätta, 
vastavalt artikli 22 lõike 5 teisele lõigule. 
Reservist 2021. aastal tehtavate eraldiste 
suhtes käesoleva lõike kolmandat lõiku ei 
kohaldata.

tehtavate eraldiste puhul kohandatakse 
reservi summat, mis tuleb teise lõigu 
kohaselt välja jätta, vastavalt artikli 22 
lõike 5 teisele lõigule. Reservist 2021. 
aastal tehtavate eraldiste suhtes käesoleva 
lõike kolmandat lõiku ei kohaldata. 
Reservist 2021., 2022. ja 2023 aastal 
tehtavate eraldiste suhtes käesoleva lõike 
kolmandat lõiku ei kohaldata.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 398
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 37 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

10a) Artikli 37 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Liikmesriigid, kes kooskõlas artikliga 36 
kohaldavad ühtse pindalatoetuse kava, 
võivad otsustada anda ajavahemikul 2015–
2020 riiklikku üleminekutoetust.

„1. Liikmesriigid, kes kooskõlas artikliga 
36 kohaldavad ühtse pindalatoetuse kava, 
võivad otsustada anda ajavahemikul 2015–
2021 riiklikku üleminekutoetust. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Selgitus

Üleminekusätetega tuleks ette näha võimalus jätkata määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 37 
osutatud praeguse riikliku üleminekutoetuse kohaldamist.

Muudatusettepanek 399
Daniel Buda, Michaela Šojdrová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)
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Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10a) Artikli 37 lõikele 1 lisatakse 
järgnev lõik:
„Liikmesriigid, kes annavad 2020. aastal 
riiklikku üleminekutoetust, võivad seda 
jätkata määruse (EL).../... 
[Üleminekumäärus] artiklis -1 osutatud 
üleminekuperioodi jooksul ja võivad 
pikendada riiklikku üleminekutoetust 
pärast uue ÜPP määruse jõustumist. 
Liikmesriigid võivad kohandada 
rahaeraldisi üksikutele sektoritele, muuta 
sektoreid ja muuta individuaalse toetuse 
andmise tingimusi.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 400
Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10a) Artikli 37 lõikele 1 lisatakse 
järgnev lõik:
„Liikmesriigid, kes annavad 2020. aastal 
riiklikku üleminekutoetust, võivad seda 
jätkata määruse (EL).../... 
[Üleminekumäärus] artiklis -1 osutatud 
üleminekuperioodi jooksul.
Liikmesriigid võivad kohandada 
rahaeraldisi üksikutele sektoritele, muuta 
sektoreid ja muuta individuaalse toetuse 
andmise tingimusi.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-



AM\1199800ET.docx 57/123 PE648.384v01-00

ET

20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 401
Michaela Šojdrová, Franc Bogovič, Daniel Buda, Asim Ademov, Martin Hlaváček, 
Atidzhe Alieva-Veli

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10a) Artikli 37 lõikele 1 lisatakse 
järgnev punkt:
„Liikmesriigid, kes annavad 2020. aastal 
riiklikku üleminekutoetust, võivad seda 
jätkata määruse (EL).../... 
[Üleminekumäärus] artiklis -1 osutatud 
üleminekuperioodi jooksul. Liikmesriigid 
võivad kohandada rahaeraldisi üksikutele 
sektoritele, muuta sektoreid ja muuta 
individuaalse toetuse andmise tingimusi.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 402
Carmen Avram

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10a) Artikli 37 lõikele 1 lisatakse 
järgmine punkt:
„Liikmesriigid, kes annavad riiklikku 
üleminekutoetust 2020. aastal, võivad 
seda jätkata kuni määruse artiklis -1 
osutatud üleminekuperioodi lõpuni ning 
võivad pärast uute ÜPP määruste 
jõustumist säilitada riikliku 
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üleminekutoetuse ka pärast 
üleminekuperioodi lõppu.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 403
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 10 b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 37 – lõige 4 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10b) Artikli 37 lõikesse 4 lisatakse 
järgmine taane:
– 50 % 2021. aastal.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Selgitus

Üleminekusätetega tuleks ette näha võimalus jätkata määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 37 
osutatud praeguse riikliku üleminekutoetuse kohaldamist.

Muudatusettepanek 404
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 10 b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 37 – lõige 4 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10b)  Artikli 37 lõikesse 4 lisatakse 
järgmine taane:
– 50% 2021. aastal.

Or. ro
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 405
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 10 c (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 37 – lõige 4 – lõik 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10c) Artikli 37 lõikesse 4 lisatakse 
järgmine taane:
– 50% 2022. aastal, vajaduse korral.

Or. ro

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 406
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 11 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 41 – lõige 4

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

11a) Artikli 41 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:

4. Liikmesriigid arvutavad igal aastal 
ümberjaotava toetuse, korrutades 
liikmesriigi poolt kindlaks määratava arvu, 
mis ei ole suurem kui 65 % keskmisest 
riiklikust või piirkondlikust toetusest 
hektari kohta, põllumajandustootja poolt 
artikli 33 lõike 1 kohaselt aktiveeritud 
toetusõiguste või põllumajandustootja 
poolt artikli 36 lõike 2 kohaselt 
deklareeritud toetuskõlblike hektarite 
arvuga. Selliste toetusõiguste või hektarite 
arv ei tohi ületada liikmesriikide poolt 
kehtestatavat maksimumi, mis ei ole 

„4. Liikmesriigid arvutavad igal aastal 
ümberjaotava toetuse, korrutades 
liikmesriigi poolt kindlaks määratava arvu 
põllumajandustootja poolt artikli 33 lõike 1 
kohaselt aktiveeritud toetusõiguste või 
põllumajandustootja poolt artikli 36 lõike 2 
kohaselt deklareeritud toetuskõlblike 
hektarite arvuga. Selliste toetusõiguste või 
hektarite arv ei tohi ületada liikmesriikide 
poolt kehtestatavat maksimumi, mis ei ole 
suurem kui 30 hektarit või 
põllumajandusliku majapidamise keskmine 
suurus VIII lisa kohaselt, kui kõnealune 
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suurem kui 30 hektarit või 
põllumajandusliku majapidamise keskmine 
suurus VIII lisa kohaselt, kui kõnealune 
keskmine suurus on asjaomases 
liikmesriigis suurem kui 30 hektarit.

keskmine suurus on asjaomases 
liikmesriigis suurem kui 30 hektarit. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 407
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 11 b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 42 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

11b) Artikli 42 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Ümberjaotava toetuse rahastamiseks 
võivad liikmesriigid otsustada hiljemalt 
artikli 41 lõikes 1 osutatud kuupäevaks, et 
nad kasutavad kuni 30 % II lisas sätestatud 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast. Nad 
teavitavad sellisest otsusest komisjoni 
hiljemalt kõnealuseks kuupäevaks.

„1. Ümberjaotava toetuse rahastamiseks 
võivad liikmesriigid otsustada hiljemalt 
artikli 41 lõikes 1 osutatud kuupäevaks, et 
nad kasutavad mitte vähem kui 30 % II 
lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast. Nad teavitavad sellisest 
otsusest komisjoni hiljemalt kõnealuseks 
kuupäevaks. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 408
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 43 – lõige 2 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

12a) Artikli 43 lõike 2 punkt a 
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asendatakse järgmisega:
a) põllumajanduskultuuride 
mitmekesistamine;

a) külvikord;

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 409
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

12b) Artikli 43 lõike 2 punkt c 
asendatakse järgmisega:

c) põllumajandusmaal ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala olemasolu.

c) põllumajandusmaal agroökoloogiliste 
infrastruktuuride olemasolu.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 410
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 43 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12a) Artiklisse 43 lisatakse järgmine 
lõige:
„3a. Liikmesriigid võivad teha 
kättesaadavaks abi, et toetada 
põllumajandustootjaid selliste tavade 
kasutuselevõtmisel, millega kaasneb 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
märkimisväärne vähendamine. Digitaalse 
põllumajandustootmise 
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(täppispõllumajanduse) tava peetakse 
sobivaks põllukultuuride majandamise 
tavaks 
tingimuslikkust/keskkonnasäästlikumaks 
muutmist tagavate meetmete 
samaväärsuse seisukohast või 
positiivsemaks tavaks võrreldes 
samaväärsete tavadega, millega nähakse 
ette keskkonnasäästlikumaks muutmine. 
Sellisel juhul makstakse lisatoetust 
põllumajandustootjatele, kes seda tava 
kasutavad.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Selgitus

Põllumajandustootjatel, kellel on õigus saada toetust põhitoetuskava või ühtse pindalatoetuse 
kava alusel, mis mõlemad hõlmavad kasvuhoonegaaside heitkoguste olulist vähendamist, et 
saavutada CO2-neutraalsus või süsinikdioksiidi kogumine, peaks olema võimalik saada 
lisatoetust. Sel eesmärgil tuleb koostada heitkoguste vähendamise tavade loetelu, mis peaks 
hõlmama täppispõllumajandust, mida tuleks tunnustada asjakohase põllumajanduskultuuride 
majandamise tavana.

Muudatusettepanek 411
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 43 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12a) Artiklisse 43 lisatakse järgmine 
lõige:
„3a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
meetmed, et toetada 
põllumajandustootjaid selliste tavade 
kasutuselevõtmisel, millega kaasneb 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
märkimisväärne vähendamine. Digitaalne 
põllumajandus (täppispõllumajandus) ei 
vasta mitte ainult 
tingimuslikkust/keskkonnasäästlikumaks 
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muutmist ette nägevate meetmete 
samaväärsuse nõudele, vaid seda 
tunnustatakse ka kui tava, mis on 
eesmärkide saavutamisel ja ületamisel 
tõhusam. Sellisel juhul makstakse 
lisatoetust põllumajandustootjatele, kes 
seda tava kasutavad.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Selgitus

Täppispõllumajandust tuleks pidada sobivaks põllukultuuride majandamise tavaks 
tingimuslikkust/keskkonnasäästlikumaks muutmist tagavate meetmete samaväärsuse 
seisukohast või positiivsemaks tavaks võrreldes samaväärsete tavadega, millega nähakse ette 
keskkonnasäästlikumaks muutmine. Sellisel juhul tuleks maksta lisatoetust 
põllumajandustootjatele, kes seda tava kasutavad.

Muudatusettepanek 412
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 43 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12a) Artiklisse 43 lisatakse järgmine 
lõige:
„4a. Kavad, mille eesmärk on saavutada 
CO2-neutraalsus ja mis koosnevad IXa 
lisas loetletud põllumajandustavadest, on 
samaväärsed lõikes 2 osutatud tavadega.
Kõnealuste kavade kehtestamisel võivad 
liikmesriigid kasutada täiendavaid 
samaväärseid tavasid, mida komisjon 
peab hindama ja heaks kiitma.
Toetuse suurus sõltub iga tava 
ambitsioonikusest, mis põhineb 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel, et 
pakkuda tõhusat stiimulit osalemiseks.“

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Selgitus

Võitlus kliimamuutuste vastu nõuab kiireloomulisi meetmeid, et täita rohelisest kokkuleppest 
tulenevad liidu kohustused ja sillutada teed kasvuhoonegaaside heitkoguste edasisele 
vähendamisele CO2-neutraalsuse suunas. Seetõttu on muudatusettepaneku eesmärk muuta 
praegused keskkonnasäästlikumaks muutmise sätted ambitsioonikamaks ning parandada viisi, 
kuidas põllumajandustootjad majandavad ja kasutavad ELi maad ja loodusvarasid, kuna 
põllumajandus ja metsandus, mis koos moodustavad üle 80 % ELi maast, võivad etendada 
selles protsessis olulist rolli, sest nad on ainsad sektorid, mis suudavad CO2 absorbeerida ja 
pakkuda hädavajalikke CO2 sidujaid.

Muudatusettepanek 413
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 c (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 44

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

12c) Artikkel 44 asendatakse 
järgmisega:

Külvikord „Külvikord
[…] Kui põllumajandustootja põllumaa suurus 

on üle 10 hektari ja seda ei kasutata 
täielikult olulisel osal aastast või olulisel 
osal kasvutsüklist vees kasvavate 
põllumajanduskultuuride kasvatamiseks, 
siis peab sellel põllumaal olema 7 aasta 
jooksul vähemalt 4 põllukultuuri, sh 
vähemalt üks valgurikas põllukultuur, 
välja arvatud ajutine rohumaa ja 
mitmeaastased kultuurid. 

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 414
Manuel Bompard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 d (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

12d) Artikli 46 lõike 1 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

1. Kui põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik põllumaa on suurem kui 15 
hektarit, tagavad põllumajandustootjad, et 
alates 1. jaanuarist 2015 on ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala ala, mis 
vastab vähemalt 5 %-le 
põllumajandustootja põllumajandusliku 
majapidamise määruse (EL) nr 1306/2013 
artikli 72 lõike 1 esimese lõigu punkti a 
kohaselt põllumajandustootja poolt 
deklareeritud põllumaast ning see hõlmab 
käesoleva artikli lõike 2 punktides c, d, g ja 
h nimetatud alasid, kui liikmesriik käsitab 
neid vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
alana.

„1. Kui põllumajandusliku majapidamise 
toetuskõlblik põllumaa on suurem kui 15 
hektarit, tagavad põllumajandustootjad, et 
alates 1. jaanuarist 2015 on 
agroökoloogiline infrastruktuur, mis 
vastab vähemalt 5 %-le 
põllumajandustootja põllumajandusliku 
majapidamise määruse (EL) nr 1306/2013 
artikli 72 lõike 1 esimese lõigu punkti a 
kohaselt põllumajandustootja poolt 
deklareeritud põllumaast ning see hõlmab 
käesoleva artikli lõike 2 punktides c, d, g ja 
h nimetatud alasid, kui liikmesriik käsitab 
neid vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 
agroökoloogilise infrastruktuurina.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 415
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 e (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 2 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

12e) Artikli 46 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

2. Liikmesriigid otsustavad hiljemalt 1. 
augustiks 2014, milliseid järgnevaid maa-
alasid nad käsitavad ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alana:

„2. Liikmesriigid otsustavad hiljemalt 1. 
oktoobriks 2020, milliseid järgnevaid maa-
alasid nad käsitavad agroökoloogilise 
infrastruktuurina:
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a) kesa; a) kesa;

b) terrassid; b) maa, mis on jäetud kesaks korjetaimede 
jaoks;

c) maastikuelemendid, sealhulgas 
elemendid, mis külgnevad 
põllumajandusliku majapidamise 
põllumaaga ning mis erandina käesoleva 
määruse artikli 43 lõikest 1 võivad 
hõlmata maastikuelemente, mis ei kuulu 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 76 
lõike 2 punkti c kohaselt toetuskõlbliku 
ala hulka;

c) puude rühmad, salud;

d) puhverribad, sealhulgas 
püsirohumaaga kaetud puhverribad, 
tingimusel et need on külgnevast 
toetuskõlblikust põllumajandusmaast 
eristatavad;

d) tiigid;

e) agrometsanduse hektarid, mille eest 
makstakse või on makstud toetust 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 
44 ja/või määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 23 alusel;

e) metsamaa;

f) piki metsa serva kulgevate 
toetuskõlblike hektarite ribad;

f) üksikud puud;

g) lühikese raieringiga madalmetsaga 
alad, kus ei kasutata mineraalväetisi 
ja/või taimekaitsevahendeid;

g) hekid/metsasiilud;

h) käesoleva määruse artikli 32 lõike 2 
punkti b alapunktis ii osutatud 
metsastatud alad;

h) puude read;

i) seemnete istutamise ja idandamise teel 
rajatud püüdekultuuride või rohelise 
taimkattega alad, tingimusel et 
kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 3 
osutatud kaalutegureid;

i) kraavid;

j) lämmastikku siduva 
põllumajanduskultuuriga alad;

j) traditsioonilised kiviaiad.

Agroökoloogiline infrastruktuur asub 
põllumajandusettevõtte põllumaal. Seal ei 
tohi kasutada taimekaitsevahendeid ega 
väetisi.

k) maa-alad, kus kasvab siidpööris 
(Miscanthus);
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l) maa-alad, kus kasvab kaelus-vaigulill 
(Silphium perfoliatum);
m) maa, mis on jäetud kesaks 
korjetaimede jaoks (õietolmu- ja 
nektaririkkad liigid).

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 416
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 f (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

12f) artikli 46 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

3. Haldamise lihtsustamiseks ning lõike 2 
esimeses lõigus loetletud ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alade liikide 
omaduste arvessevõtmiseks ja nende 
mõõtmise lihtsustamiseks võivad 
liikmesriigid põllumajandusliku 
majapidamise ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-ala hektarite 
koguarvu arvutamisel kasutada X lisas 
sätestatud ümberarvestuskoefitsiente ja/või 
kaalutegureid. Kui liikmesriik otsustab 
käsitada ökoloogilise kasutuseesmärgiga 
maa-alana lõike 2 esimese lõigu punktis i 
osutatud maa-ala või mõnda muud maa-
ala, mille kaalutegur on väiksem kui 1, 
siis on X lisas sätestatud kaalutegurite 
kasutamine kohustuslik.

„3. Haldamise lihtsustamiseks ning lõike 2 
esimeses lõigus loetletud agroökoloogilise 
infrastruktuuri liikide omaduste 
arvessevõtmiseks ja nende mõõtmise 
lihtsustamiseks võivad liikmesriigid 
põllumajandusliku majapidamise ala, kus 
asub agroökoloogiline infrastruktuur 
hektarite koguarvu arvutamisel kasutada X 
lisas sätestatud ümberarvestuskoefitsiente 
ja/või kaalutegureid.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 417
Manuel Bompard
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 g (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12g) Artikli 46 lõige 4 jäetakse välja.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 418
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 h (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12h) Artikli 46 lõige 5 jäetakse välja.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 419
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 i (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 8

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

12i) artikli 46 lõige 8 asendatakse 
järgmisega:

8. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
lõikes 2 osutatud otsustest hiljemalt 1. 
augustiks 2014 ning lõigetes 3, 5, 6 ja 7 
osutatud otsustest hiljemalt nende 

„8. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
lõikes 2 osutatud otsustest hiljemalt 1. 
oktoobriks 2020 ning lõigetes 3, 5, 6 ja 7 
osutatud otsustest hiljemalt nende 
kohaldamisele eelneva aasta 1. 
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kohaldamisele eelneva aasta 1. augustiks. oktoobriks. “
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 420
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 j (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 46 – lõige 9

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

12j) artikli 46 lõige 9 asendatakse 
järgmisega:

9. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 70 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega:

„9. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 70 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega:

a) sätestatakse täiendavad kriteeriumid 
käesoleva artikli lõikes 2 osutatud maa-
alade liikide kohta, et kvalifitseeruda 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-
aladena;

a) sätestatakse lõikes 6 osutatud 
rakendamise eeskirjad, sealhulgas 
sellisele rakendamisele esitatavad 
miinimumnõuded;

b) lisatakse maa-alade muid liike kui 
need, millele on osutatud käesoleva artikli 
lõikes 2, mida saab võtta arvesse lõikes 1 
osutatud protsendimäära järgimiseks;

b) kehtestatakse raamistik, mille raames 
määravad liikmesriigid kindlaks 
kriteeriumid, millele põllumajanduslikud 
majapidamised peavad vastama, et neid 
saaks käsitada vahetus läheduses 
asuvatena lõike 6 tähenduses;

c) kohandatakse X lisa, et kehtestada 
lõikes 3 osutatud 
ümberarvestuskoefitsiendid ja 
kaalutegurid ning võtta arvesse komisjoni 
poolt käesoleva lõike punktide a ja b 
kohaselt määratletavaid kriteeriume ja/või 
maa-alade liike;

c) kehtestatakse meetodid lõike 7 kohase 
metsaga kaetud kogu maismaa pindala 
protsendimäära ning metsa ja 
põllumajandusmaa vahelise suhtarvu 
kindlaksmääramiseks. “

d) sätestatakse lõikes 5 osutatud 
rakendamise ja lõikes 6 osutatud täitmise 
eeskirjad, sealhulgas esitatavad 
miinimumnõuded;
e) kehtestatakse raamistik, mille raames 
määravad liikmesriigid kindlaks 
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kriteeriumid, millele põllumajanduslikud 
majapidamised peavad vastama, et neid 
saaks käsitada vahetus läheduses 
asuvatena lõike 6 tähenduses;
f) kehtestatakse meetodid lõike 7 kohase 
metsaga kaetud kogu maismaa pindala 
protsendimäära ning metsa ja 
põllumajandusmaa vahelise suhtarvu 
kindlaksmääramiseks.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 421
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 12 b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 47 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

12b) Artikli 47 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Käesolevas peatükis osutatud toetuse 
rahastamiseks kasutavad liikmesriigid 30 
% II lisas sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast.

„1. Selleks et rahastada kliimat ja 
keskkonda säästvate 
põllumajandustavadega seotud toetust, 
kasutavad liikmesriigid 30 % II lisas 
sätestatud iga-aastasest riiklikust 
ülemmäärast ning võivad kasutada 
täiendavalt 3 % kõnealusest ülemmäärast 
selleks, et rahastada artikli 43 lõikes 4a 
osutatud CO2-neutraalsuse eesmärki 
taotlevate põllumajandustavadega seotud 
toetust.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Selgitus

Võitlus kliimamuutuste vastu nõuab kiireloomulisi meetmeid, et täita rohelisest kokkuleppest 
tulenevad liidu kohustused ja sillutada teed kasvuhoonegaaside heitkoguste edasisele 
vähendamisele CO2-neutraalsuse suunas. Seetõttu on muudatusettepaneku eesmärk muuta 
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praegused keskkonnasäästlikumaks muutmise sätted ambitsioonikamaks ning parandada viisi, 
kuidas põllumajandustootjad majandavad ja kasutavad ELi maad ja loodusvarasid, kuna 
põllumajandus ja metsandus, mis koos moodustavad üle 80 % ELi maast, võivad etendada 
selles protsessis olulist rolli, sest nad on ainsad sektorid, mis suudavad CO2 absorbeerida ja 
pakkuda hädavajalikke CO2 sidujaid.

Muudatusettepanek 422
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 58 – lõige 3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Bulgaaria: 649,45 eurot; – Bulgaaria: X* eurot;

________________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel. 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 423
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 58 – lõige 3 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kreeka: 234,18 eurot; – Kreeka: X* eurot;

________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 424
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 58 – lõige 3 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Hispaania: 362,15 eurot; – Hispaania: X* eurot;

______________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 425
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 58 – lõige 3 – lõik 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Portugal: 228,00 eurot. – Portugal: X* eurot;
___________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)
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Muudatusettepanek 426
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 58 – lõige 3 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Bulgaaria: 624,11 eurot; – Bulgaaria: X* eurot;

___________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 427
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 58 – lõige 3 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kreeka: 225,04 eurot; – Kreeka: X* eurot;

_____________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 428
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 58 – lõige 3 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Hispaania: 348,03 eurot; – Hispaania: X* eurot;

_______________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 429
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 58 – lõige 3 – lõik 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Portugal: 219,09 eurot. – Portugal: X* eurot;
_________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 430
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 13 a (uus)
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Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 61 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

13a) artikli 61 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Liikmesriigid võivad rakendada 
väikepõllumajandustootjatele kava 
vastavalt käesolevas jaotises sätestatud 
tingimustele („väikepõllumajandustootjate 
kava”). Põllumajandustootjad, kelle 
kasutuses on 2015. aastal omandatud või 
liisitud toetusõigused või kes artiklit 36 
kohaldavates liikmesriikides taotlevad 
toetust ühtse pindalatoetuse kava alusel ja 
kes vastavad artikli 10 lõikega 1 ette 
nähtud miinimumnõuetele, võivad valida, 
kas osaleda väikepõllumajandustootjate 
kavas.

„1. Liikmesriigid rakendavad 
väikepõllumajandustootjatele kava 
vastavalt käesolevas jaotises sätestatud 
tingimustele („väikepõllumajandustootjate 
kava”). Põllumajandustootjad, kelle 
kasutuses on 2015. aastal omandatud või 
liisitud toetusõigused või kes artiklit 36 
kohaldavates liikmesriikides taotlevad 
toetust ühtse pindalatoetuse kava alusel ja 
kes vastavad artikli 10 lõikega 1 ette 
nähtud miinimumnõuetele, võivad valida, 
kas osaleda väikepõllumajandustootjate 
kavas. “

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 431
Manuel Bompard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 13 b (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 63

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

13b) Artikkel 63 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 63 „Artikkel 63

Toetussumma Toetuse summa
1. Liikmesriigid kehtestavad iga 
väikepõllumajandustootjate kavas osaleva 
põllumajandustootja iga-aastase 
toetussumma ühel järgmistest tasemetest:

Liikmesriigid kehtestavad iga 
väikepõllumajandustootjate kavas osaleva 
põllumajandustootja iga-aastase 
toetussumma, mis on vähemalt 500 euro ja 
mitte rohkem kui 5000 euro suurune: “

a) summa, mis ei ületa 25 % keskmisest 
riiklikust toetusest toetusesaaja kohta, 
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mille liikmesriigid kehtestavad, võttes 
aluseks II lisas 2019. kalendriaastaks 
sätestatud riikliku ülemmäära ning 2015. 
aastal artikli 33 lõike 1 või artikli 36 lõike 
2 kohaselt toetuskõlblikud hektarid 
deklareerinud põllumajandustootjate 
arvu;
b) summa, mis saadakse, kui liikmesriigi 
keskmine toetus hektari kohta 
korrutatakse liikmesriikide kehtestatava 
hektarite arvule vastava arvuga, mis ei ole 
suurem kui viis. Liikmesriigid kehtestavad 
liikmesriigi keskmise toetuse hektari 
kohta, võttes aluseks II lisas 2019. 
kalendriaastaks sätestatud riikliku 
ülemmäära ning artikli 33 lõike 1 või 
artikli 36 lõike 2 kohaselt 2015. aastal 
deklareeritud toetuskõlblike hektarite 
arvu.
Esimese lõigu punktides a ja b osutatud 
summad jäävad vahemikku 500–1250 
eurot.
Juhul, kui esimese lõigu punktide a ja b 
kohaldamise tulemusel jääb summa alla 
500 euro või on suurem kui 250 eurot, 
ümardatakse kõnealune summa vastavalt 
üles- või allapoole miinimum- või 
maksimumsummaks.
2. Erandina lõikest 1 võib liikmesriik 
otsustada anda kavas osalevatele 
põllumajandustootjatele:
a) summa, mis võrdub otsetoetuste 
koguväärtusega, mis 
põllumajandustootjale eraldatakse igal 
aastal III ja IV jaotise kohaselt, või
b) summa, mis võrdub toetuste 
koguväärtusega, mis 
põllumajandustootjale eraldatakse 2015. 
aastal III ja IV jaotise kohaselt ja mida 
liikmesriik võib järgnevatel aastatel 
kohandada, et võrdeliselt võtta arvesse II 
lisas sätestatud riiklike ülemmäärade 
muutmist.
Esimese lõigu punktides a või b osutatud 
summa ei tohi olla suurem kui kõnealuse 
liikmesriigi kehtestatav summa, mis jääb 
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vahemikku 500–1250 eurot.
Juhul, kui esimese lõigu punktide a või b 
tulemusel jääb summa alla 500 euro, võib 
asjaomane liikmesriik otsustada 
ümardada kõnealuse summa ülespoole 
500 euroks.
3. Erandina lõigetest 1 ja 2 võib 
Horvaatias, Küprosel, Maltal ja 
Sloveenias kõnealustes lõigetes osutatud 
summa kehtestada väiksemana kui 500 
eurot, kuid mitte väiksemana kui 200 
eurot ja Malta puhul mitte väiksemana 
kui 50 eurot.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Muudatusettepanek 432
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Kreekale 11 098 000 eurot; a) Kreekale X* eurot;

______________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Muudatusettepanek 433
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 1
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Prantsusmaale 576 000 eurot; b) Prantsusmaale X* eurot;

_____________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Muudatusettepanek 434
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Itaaliale 35 991 000 eurot. c) Itaaliale X* eurot.

___________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Muudatusettepanek 435
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Kreekale 10 666 000 eurot; a) Kreekale X* eurot;

_____________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Muudatusettepanek 436
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Prantsusmaale 554 000 eurot; b) Prantsusmaale X* eurot;

________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Muudatusettepanek 437
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Itaaliale 34 590 000 eurot. c) Itaaliale X* eurot.

____________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Muudatusettepanek 438
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 58 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu toetus lõikega 1 ette nähtud 
tootjaorganisatsioonidele on 2020. aastal 
Saksamaa puhul 2 277 000 eurot.

Liidu toetus lõikega 1 ette nähtud 
tootjaorganisatsioonidele on 2020. aastal 
Saksamaa puhul X* eurot.

__________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Muudatusettepanek 439
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 58 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu toetus lõikega 1 ette nähtud 
tootjaorganisatsioonidele on 2021. aastal 
Saksamaa puhul 2 188 000 eurot.

Liidu toetus lõikega 1 ette nähtud 
tootjaorganisatsioonidele on 2021. aastal 
Saksamaa puhul X* eurot.

_________________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Muudatusettepanek 440
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 68 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(2a) Artikli 68 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklitega 85h, 85i ja 85k võib tootjatele 
enne 31. detsembrit 2015 antud 
istutusõiguse, mida need tootjad ei ole 
kasutanud ning mis nimetatud kuupäeval 
kehtib, lugeda alates 1. jaanuarist 2016 
käesoleva peatüki alusel antavaks loaks. 
Selline üleminek toimub taotluse alusel, 
mille need tootjad peavad esitama enne 31. 
detsembrit 2015. Liikmesriigid võivad 
otsustada lubada tootjatel esitada kuni 31. 
detsembrini 2020 taotlusi nende õiguste 
muutmiseks loaks.

„1. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklitega 85h, 85i ja 85k võib tootjatele 
enne 31. detsembrit 2015 antud 
istutusõiguse, mida need tootjad ei ole 
kasutanud ning mis nimetatud kuupäeval 
kehtib, lugeda alates 1. jaanuarist 2016 
käesoleva peatüki alusel antavaks loaks. 
Selline üleminek toimub taotluse alusel, 
mille need tootjad peavad esitama enne 31. 
detsembrit 2015. Liikmesriigid võivad 
otsustada lubada tootjatel esitada kuni 31. 
detsembrini 2024 taotlusi nende õiguste 
muutmiseks loaks.“

Or. it

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET
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Selgitus

See võimalus on oluline meede, millega tagatakse, et veinitootjad, kes kavatsevad oma 
viinamarjakasvatuspotentsiaali suurendada ja ratsionaliseerida, saavad oma istutusõiguse 
kasutamiseks rohkem aega.

Muudatusettepanek 441
Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 68 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(2a) Artikli 68 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklitega 85h, 85i ja 85k võib tootjatele 
enne 31. detsembrit 2015 antud 
istutusõiguse, mida need tootjad ei ole 
kasutanud ning mis nimetatud kuupäeval 
kehtib, lugeda alates 1. jaanuarist 2016 
käesoleva peatüki alusel antavaks loaks. 
Selline üleminek toimub taotluse alusel, 
mille need tootjad peavad esitama enne 31. 
detsembrit 2015. Liikmesriigid võivad 
otsustada lubada tootjatel esitada kuni 31. 
detsembrini 2020 taotlusi nende õiguste 
muutmiseks loaks.

„1. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklitega 85h, 85i ja 85k võib tootjatele 
enne 31. detsembrit 2015 antud 
istutusõiguse, mida need tootjad ei ole 
kasutanud ning mis nimetatud kuupäeval 
kehtib, lugeda alates 1. jaanuarist 2016 
käesoleva peatüki alusel antavaks loaks. 
Selline üleminek toimub taotluse alusel, 
mille need tootjad peavad esitama enne 31. 
detsembrit 2015. Liikmesriigid võivad 
otsustada lubada tootjatel esitada kuni 31. 
detsembrini 2027 taotlusi nende õiguste 
muutmiseks loaks. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Selgitus

Istutusõiguse loaks muutmise võimalust tuleks laiendada, et kaitsta praegust 
viinamarjakasvatuse potentsiaali ja tagada selle täielik kasutamine.

Muudatusettepanek 442
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 68 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(2a) Artikli 68 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklitega 85h, 85i ja 85k võib tootjatele 
enne 31. detsembrit 2015 antud 
istutusõiguse, mida need tootjad ei ole 
kasutanud ning mis nimetatud kuupäeval 
kehtib, lugeda alates 1. jaanuarist 2016 
käesoleva peatüki alusel antavaks loaks. 
Selline üleminek toimub taotluse alusel, 
mille need tootjad peavad esitama enne 31. 
detsembrit 2015. Liikmesriigid võivad 
otsustada lubada tootjatel esitada kuni 31. 
detsembrini 2020 taotlusi nende õiguste 
muutmiseks loaks.

„1. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 
artiklitega 85h, 85i ja 85k võib tootjatele 
enne 31. detsembrit 2015 antud 
istutusõiguse, mida need tootjad ei ole 
kasutanud ning mis nimetatud kuupäeval 
kehtib, lugeda alates 1. jaanuarist 2016 
käesoleva peatüki alusel antavaks loaks. 
Selline üleminek toimub taotluse alusel, 
mille need tootjad peavad esitama enne 31. 
detsembrit 2015. Liikmesriigid võivad 
otsustada lubada tootjatel esitada kuni 31. 
detsembrini 2027 taotlusi nende õiguste 
muutmiseks loaks. “

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Selgitus

Ettepanek pikendada ajavahemikku, mille jooksul võib istutusõiguse loaks muuta, on tehtud 
eesmärgiga kaitsta praegust viinamarjakasvatuspotentsiaali ja tagada selle täielik 
ärakasutamine.

Muudatusettepanek 443
Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, Pina Picierno

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 68 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(2a) Artikli 68 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

1. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 „1. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 
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artiklitega 85h, 85i ja 85k võib tootjatele 
enne 31. detsembrit 2015 antud 
istutusõiguse, mida need tootjad ei ole 
kasutanud ning mis nimetatud kuupäeval 
kehtib, lugeda alates 1. jaanuarist 2016 
käesoleva peatüki alusel antavaks loaks. 
Selline üleminek toimub taotluse alusel, 
mille need tootjad peavad esitama enne 31. 
detsembrit 2015. Liikmesriigid võivad 
otsustada lubada tootjatel esitada kuni 31. 
detsembrini 2020 taotlusi nende õiguste 
muutmiseks loaks.

artiklitega 85h, 85i ja 85k võib tootjatele 
enne 31. detsembrit 2015 antud 
istutusõiguse, mida need tootjad ei ole 
kasutanud ning mis nimetatud kuupäeval 
kehtib, lugeda alates 1. jaanuarist 2016 
käesoleva peatüki alusel antavaks loaks. 
Selline üleminek toimub taotluse alusel, 
mille need tootjad peavad esitama enne 31. 
detsembrit 2015. Liikmesriigid võivad 
otsustada lubada tootjatel esitada kuni 31. 
detsembrini 2027 taotlusi nende õiguste 
muutmiseks loaks. “

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse ettepanek võimaldada liikmesriikidele enne 31. detsembrit 
2015 viinapuude istutuseks antud ja endiselt kehtiva õiguse haldamisel suuremat paindlikkust. 
See on oluline ajutine meede, millega tagatakse, et veinitootjad, kes kavatsevad oma 
viinamarjakasvatuspotentsiaali suurendada ja ratsionaliseerida, saavad oma istutusõiguse 
kasutamiseks rohkem aega.

Muudatusettepanek 444
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Massimo Casanova, Gilles Lebreton

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 68 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(2b) Artikli 68 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Lõike 1 alusel antavatel lubadel on sama 
pikk kehtivusaeg kui lõikes 1 osutatud 
istutusõiguseks antavatel lubadel. Kui 
nimetatud load jäetakse kasutamata, 
kaotavad nad kehtivuse hiljemalt 31. 
detsembril 2018, või kui liikmesriigid on 
teinud lõike 1 teises lõigus osutatud otsuse, 
hiljemalt 31. detsembril 2023.

„2. Lõike 1 alusel antavatel lubadel on 
sama pikk kehtivusaeg kui lõikes 1 
osutatud istutusõiguseks antavatel lubadel. 
Kui nimetatud load jäetakse kasutamata, 
kaotavad nad kehtivuse hiljemalt 31. 
detsembril 2018, või kui liikmesriigid on 
teinud lõike 1 teises lõigus osutatud otsuse, 
hiljemalt 31. detsembril 2027.“

Or. it
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET

Selgitus

See võimalus on oluline meede, millega tagatakse, et veinitootjad, kes kavatsevad oma 
viinamarjakasvatuspotentsiaali suurendada ja ratsionaliseerida, saavad oma istutusõiguse 
kasutamiseks rohkem aega.

Muudatusettepanek 445
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 68 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(2b) Artikli 68 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Lõike 1 alusel antavatel lubadel on sama 
pikk kehtivusaeg kui lõikes 1 osutatud 
istutusõiguseks antavatel lubadel. Kui 
nimetatud load jäetakse kasutamata, 
kaotavad nad kehtivuse hiljemalt 31. 
detsembril 2018, või kui liikmesriigid on 
teinud lõike 1 teises lõigus osutatud otsuse, 
hiljemalt 31. detsembril 2023.

„2. Lõike 1 alusel antavatel lubadel on 
sama pikk kehtivusaeg kui lõikes 1 
osutatud istutusõiguseks antavatel lubadel. 
Kui nimetatud load jäetakse kasutamata, 
kaotavad nad kehtivuse hiljemalt 31. 
detsembril 2018, või kui liikmesriigid on 
teinud lõike 1 teises lõigus osutatud otsuse, 
hiljemalt 31. detsembril 2030.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Selgitus

Ettepanek pikendada ajavahemikku, mille jooksul võib istutusõiguse loaks muuta, on tehtud 
eesmärgiga kaitsta praegust viinamarjakasvatuspotentsiaali ja tagada selle täielik 
ärakasutamine.

Muudatusettepanek 446
Nicola Procaccini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 68 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(2b) Artikli 68 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Lõike 1 alusel antavatel lubadel on sama 
pikk kehtivusaeg kui lõikes 1 osutatud 
istutusõiguseks antavatel lubadel. Kui 
nimetatud load jäetakse kasutamata, 
kaotavad nad kehtivuse hiljemalt 31. 
detsembril 2018, või kui liikmesriigid on 
teinud lõike 1 teises lõigus osutatud otsuse, 
hiljemalt 31. detsembril 2023.

„2. Lõike 1 alusel antavatel lubadel on 
sama pikk kehtivusaeg kui lõikes 1 
osutatud istutusõiguseks antavatel lubadel. 
Kui nimetatud load jäetakse kasutamata, 
kaotavad nad kehtivuse hiljemalt 31. 
detsembril 2018, või kui liikmesriigid on 
teinud lõike 1 teises lõigus osutatud otsuse, 
hiljemalt 31. detsembril 2030 “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Selgitus

Istutusõiguse loaks muutmise võimalust tuleks laiendada, et kaitsta praegust 
viinamarjakasvatuse potentsiaali ja tagada selle täielik kasutamine.

Muudatusettepanek 447
Paolo De Castro, Herbert Dorfmann, Pina Picierno

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 68 – lõige 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(2b) Artikli 68 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

2. Lõike 1 alusel antavatel lubadel on sama 
pikk kehtivusaeg kui lõikes 1 osutatud 
istutusõiguseks antavatel lubadel. Kui 
nimetatud load jäetakse kasutamata, 
kaotavad nad kehtivuse hiljemalt 31. 
detsembril 2018, või kui liikmesriigid on 
teinud lõike 1 teises lõigus osutatud otsuse, 
hiljemalt 31. detsembril 2023.

„2. Lõike 1 alusel antavatel lubadel on 
sama pikk kehtivusaeg kui lõikes 1 
osutatud istutusõiguseks antavatel lubadel. 
Kui nimetatud load jäetakse kasutamata, 
kaotavad nad kehtivuse hiljemalt 31. 
detsembril 2018, või kui liikmesriigid on 
teinud lõike 1 teises lõigus osutatud otsuse, 
hiljemalt 31. detsembril 2030. “

Or. it
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse ettepanek võimaldada liikmesriikidele enne 31. detsembrit 
2015 viinapuude istutuseks antud ja endiselt kehtiva õiguse haldamisel suuremat paindlikkust. 
See on oluline ajutine meede, millega tagatakse, et veinitootjad, kes kavatsevad oma 
viinamarjakasvatuspotentsiaali suurendada ja ratsionaliseerida, saavad oma istutusõiguse 
kasutamiseks rohkem aega.

Muudatusettepanek 448
Paolo De Castro, Pina Picierno

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 154 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2c) Artiklile 154 lisatakse järgmine 
lõige:
„2a. Liikmesriigid võivad 
tootjaorganisatsioonina tunnustada 
määruse (EL) nr 1151/2012 artiklites 3 ja 
45 osutatud tootjarühma. Sellisel juhul on 
majanduspiirkond tootespetsifikaadis 
sätestatud geograafiline piirkond.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on anda geograafiliste tähiste tootjate rühmadele sõnaselgelt 
võimalus, et liikmesriigid võivad neid tunnustada tootjaorganisatsioonidena, kui nad täidavad 
kõiki määruse 1038/2013 artiklis 152 sätestatud tingimusi, võttes arvesse nende taotletavaid 
ühtseid eesmärke.

Muudatusettepanek 449
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno, Ivo Hristov, Robert 
Hajšel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2 d (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 167 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2d) II jaotise III peatüki 4. jakku 
lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 167a
Turustamiseeskirjad oliiviõlisektori 
ühisturu toimimise parandamiseks ja 
stabiliseerimiseks
1. Oliiviõlisektori ühisturu toimimise 
parandamiseks ja stabiliseerimiseks 
võivad tootjaliikmesriigid kehtestada 
pakkumise reguleerimiseks 
turustamiseeskirjad. Kõnealused eeskirjad 
on proportsionaalsed seatud eesmärgiga 
ja need ei tohi:
a) olla seotud asjaomase toote 
esmaturustuse järgsete tehingutega;
b) lubada hindade kindlaksmääramist, 
sealhulgas juhul, kui hinnad määratakse 
juhindumiseks või soovitusena;
c) teha kättesaamatuks ülemäärast osa 
saagist, mis muidu oleks saadaval.
2. Lõikes 1 osutatud eeskirjad tehakse 
ettevõtjatele teatavaks, avaldades need 
täies ulatuses asjaomase liikmesriigi 
ametlikus väljaandes.
3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni igast 
käesoleva artikli alusel tehtud otsusest.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Selgitus

Uue artikli lisamine, et oliiviõlisektori suhtes oleks võimalik kohaldada sarnast mehhanismi, 
nagu on sätestatud määruse (EL) 1308/2013 artiklis 167 veinisektori suhtes, kuna see 
võimaldaks rahuldada sektori erivajadusi, parandades sektori enesereguleerimise võimet.
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Muudatusettepanek 450
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 211 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Artiklile 211 lisatakse järgmine 
lõige:
„2a. Erandina lõikest 1 ja selleks et 
piirata sissetulekute muutlikkuse mõju, 
ergutades põllumajandustootjaid headel 
aastatel kokku hoidma, et tulla toime 
halbadel aastatel, ei kohaldata ELi 
toimimise lepingu artikleid 107, 108 
ja 109 liikmesriikide fiskaalmeetmete 
suhtes, mille puhul liikmesriigid 
otsustavad kalduda kõrvale üldistest 
maksueeskirjadest, lubades 
põllumajandustootjate suhtes kohaldada 
tulumaksubaasi, mida arvutatakse 
mitmeaastase perioodi alusel, sealhulgas 
osa maksubaasist edasi kandes, 
sealhulgas lükates osa maksubaasist 
edasi, või lubades välja arvata 
sihtotstarbelisele põllumajanduse 
säästukontole paigutatud summad. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Selgitus

Selleks et aidata põllumajandustootjatel toime tulla sissetulekute kõikumisega, võivad 
liikmesriigid kohandada oma riiklikke fiskaalmeetmeid, et võimaldada võtta aluseks 
mitmeaastase perioodi või jätta ajutiselt välja sihtotstarbelistele säästukontodele paigutatud 
summad. Sellised meetmed tuleks riigiabi eeskirjade kohaldamisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 451
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
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Määrus (EL) nr 1308/2013
VIII lisa – I osa – D jagu – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) VIII lisa I osa D jaosse lisatakse 
järgmine lõige:
„Olenemata punktidest 1 ja 3 võivad 
liikmesriigid erijuhtudel ja kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud ning ühtsete 
tootmis- ja keskkonnanäitajate olemasolul 
lubada B ja C jaos osutatud protsesside 
läbiviimist viinamarjakasvatusvööndis, 
mis piirneb tsooniga, kus kasutatud 
värsked viinamarjad on korjatud.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)

Muudatusettepanek 452
Herbert Dorfmann, Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VIII lisa – I osa – D jagu – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) VIII lisa I osa D jaosse lisatakse 
järgmine lõige:
„Viinamarjakasvatuspiirkondades, mida 
mõjutab kahe 
viinamarjakasvatuspiirkonna vaheline 
ala, ning ühtsete tootmis- ja 
keskkonnanäitajate olemasolul võivad 
liikmesriigid olenemata punktidest 1 ja 3 
lubada B ja C jaos osutatud protsesside 
läbiviimist viinamarjakasvatusvööndis, 
mis piirneb tsooniga, kus kasutatud 
värsked viinamarjad on korjatud.“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ET)
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Muudatusettepanek 453
Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik -1 (uus)
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 22a – Majandusharusisesed 
kokkulepped
1. Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 
artiklitest 164 ja 165, kui määruse (EL) nr 
1308/2013 artikli 157 alusel tunnustatud 
tootmisharudevaheline organisatsioon 
tegutseb äärepoolseimas piirkonnas ja 
teda käsitatakse teatava toote või mitme 
toote tootmise, müügi või töötlemise osas 
representatiivsena, võib asjaomane 
liikmesriik kõnealuse organisatsiooni 
taotluse põhjal muuta mõned selle 
organisatsiooni kokkulepped, otsused või 
kooskõlastatud tegevused üheaastaseks 
ajavahemikuks, mida saab pikendada, 
siduvaks teistele asjaomases 
äärepoolseimas piirkonnas üksi või 
rühmadena tegutsevatele ettevõtjatele, kes 
sellesse organisatsiooni ei kuulu.
2. Kui tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse 
lõike 1 kohaselt ning kõnealuste 
eeskirjadega hõlmatud meetmed toovad 
üldist majanduslikku kasu ettevõtjatele, 
kelle tegevus on seotud üksnes sama 
äärepoolseima piirkonna kohalikule 
turule suunatud toodetega, võib 
liikmesriik pärast asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimist 
otsustada, et üksikud ettevõtjad või 
rühmad, kes ei ole selle organisatsiooni 
liikmed, aga kes kõnealusel turul 
tegutsevad, peavad maksma 
organisatsioonile täielikult või osaliselt 
rahalise osalustasuna summa, mida 
maksavad selle liikmed, ulatuses, milles 
selline osalustasu on ette nähtud 
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kõnealuste meetmete kohaldamisest 
otseselt tekkivate kulude katmiseks.
3. Asjaomane liikmesriik teatab 
komisjonile kõikidest kokkulepetest, mille 
kohaldamisala on käesoleva artikli 
kohaselt laiendatud.“

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Eesmärk on kohandada tootmisharudevaheliste eeskirjade laiendamist äärepoolseimate 
piirkondade sektoritega, mille turud on eriti tundlikud hinnakõikumiste ja impordi suhtes, mis 
võivad nõrgestada kohalikku tootmist. Tootmisharudevahelised organisatsioonid sõlmivad 
kokkuleppeid andmete kogumiseks või levitamiseks ning liikmesriikidel peab olema võimalik 
laiendada nende kokkulepete kohaselt saadavat osalustasu kõigile kohalikule turule viidud 
põllumajandustoodetele, tegemata vahet nende päritolul.

Muudatusettepanek 454
Álvaro Amaro
fraktsiooni PPE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
267 580 000 eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
278 410 000 eurot,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Muudatusettepanek 455
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc Tarabella, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
267 580 000 eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
278 410 000 eurot,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga säilitatakse praegused, käesoleva määruse finantssätted.

Muudatusettepanek 456
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
267 580 000 eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
278 410 000 eurot,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse toetus jätta praegusele tasemele. Tuleb meeles pidada, et 
eelmise koosseisu ametiajal otsustas põllumajanduskomisjon taseme samaks jätta. Ka 
komisjonivolinik Hogan on soovinud seda mitte muuta.

Muudatusettepanek 457
Isabel Carvalhais

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
267 580 000 eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
278 410 000 eurot,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

POSEI programm on põhjapaneva tähtsusega äärepoolseimate piirkondade konkreetse 
geograafilise asukohaga seotud probleemide lahendamisel, nagu on sätestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 349. Rahaeraldised tuleks säilitada vähemalt määruses (EL) 
228/2013 praegu ette nähtud tasemel. Muudatusettepanekuga säilitatakse praegused 
finantssätted.

Muudatusettepanek 458
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
267 580 000 eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
278 410 000 eurot,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada summad, mis on POSEI raames ette nähtud 
Prantsuse ülemeredepartemangudele, kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. 
aasta resolutsiooniga, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – 
parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks, võttes arvesse komisjoni presidendi Jean-
Claude Junckeri poolt 27. oktoobril 2017 Cayenne’is sõlmitud kokkulepet ja võetud kohustusi.

Muudatusettepanek 459
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
267 580 000 eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
X* eurot,

________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Muudatusettepanek 460
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 102 080 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: 106 210 000 
eurot,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga säilitatakse praegused, käesoleva määruse finantssätted.

Muudatusettepanek 461
Álvaro Amaro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 102 080 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: 106 210 000 
eurot,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Muudatusettepanek 462
Isabel Carvalhais

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 102 080 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: 106 210 000 
eurot,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

POSEI programm on põhjapaneva tähtsusega äärepoolseimate piirkondade konkreetse 
geograafilise asukohaga seotud probleemide lahendamisel, nagu on sätestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 349. Rahaeraldised tuleks säilitada vähemalt määruses (EL) 
228/2013 praegu ette nähtud tasemel. Muudatusettepanekuga säilitatakse praegused 
finantssätted.

Muudatusettepanek 463
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 102 080 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: 106 210 000 
eurot,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse toetus jätta praegusele tasemele. Tuleb meeles pidada, et 
eelmise koosseisu ametiajal otsustas põllumajanduskomisjon taseme samaks jätta. Ka 
komisjonivolinik Hogan on soovinud seda mitte muuta.

Muudatusettepanek 464
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 102 080 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: 106 210 000 
eurot,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada summad, mis on POSEI raames ette nähtud 
Assooridele ja Madeirale, kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. aasta 
resolutsiooniga, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – 
parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks, võttes arvesse komisjoni presidendi Jean-
Claude Junckeri poolt 27. oktoobril 2017 Cayenne’is sõlmitud kokkulepet ja võetud kohustusi.

Muudatusettepanek 465
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 102 080 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: X* eurot,

___________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Muudatusettepanek 466
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 257 970 000 eurot. – Kanaari saared: 268 420 000 eurot.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse toetus jätta praegusele tasemele. Tuleb meeles pidada, et 
eelmise koosseisu ametiajal otsustas põllumajanduskomisjon taseme samaks jätta. Ka 
komisjonivolinik Hogan on soovinud seda mitte muuta.

Muudatusettepanek 467
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
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Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 257 970 000 eurot. – Kanaari saared: 268 420 000 eurot.
Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Muudatusettepanek 468
Isabel Carvalhais

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 257 970 000 eurot. – Kanaari saared: 268 420 000 eurot.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

POSEI programm on põhjapaneva tähtsusega äärepoolseimate piirkondade konkreetse 
geograafilise asukohaga seotud probleemide lahendamisel, nagu on sätestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 349. Rahaeraldised tuleks säilitada vähemalt määruses (EL) 
228/2013 praegu ette nähtud tasemel. Muudatusettepanekuga säilitatakse praegused 
finantssätted.

Muudatusettepanek 469
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 257 970 000 eurot. – Kanaari saared: 268 420 000 eurot.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga säilitatakse praegused, käesoleva määruse finantssätted.

Muudatusettepanek 470
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 257 970 000 eurot. – Kanaari saared: 268 420 000 eurot.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada summad, mis on POSEI raames ette nähtud 
Kanaari saartele, kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. aasta resolutsiooniga, 
mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht 
kokkuleppe saavutamiseks, võttes arvesse komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri poolt 
27. oktoobril 2017 Cayenne’is sõlmitud kokkulepet ja võetud kohustusi.

Muudatusettepanek 471
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 257 970 000 eurot. – Kanaari saared: X* eurot.

__________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1305-20190301)

Muudatusettepanek 472
Isabel Carvalhais

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
25 900 000 eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
35 000 000 eurot,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga tõstetakse praegust tarnimise erikorra rahalist ülemmäära Prantsuse 
ülemeredepartemangude jaoks. Muudatus ei mõjuta programmi kogueelarvet.

Muudatusettepanek 473
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: – Prantsuse ülemeredepartemangud: 
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25 900 000 eurot, 35 000 000 eurot,
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada POSEI raames ette nähtud summad kooskõlas 
Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. aasta resolutsiooniga, mis käsitleb mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2021–2027, ja komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri poolt 
27. oktoobril 2017 Cayenne’is võetud kohustustega. Ühtlasi tehakse ettepanek tõsta tarnimise 
erikorra ülemmäära ainult Prantsuse ülemeredepartemangude jaoks. Ülemmäära tuleb tõsta, 
et võtta arvesse prognoose selle kohta, kui palju suurenevad loomade toiduahelaga seotud 
vajadused, aga POSEI kogueelarvet sellega ei suurendata.

Muudatusettepanek 474
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
25 900 000 eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
35 000 000 eurot,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse tõsta nende summade ülemmäära, mida võib kasutada 
tarnimise erikorra jaoks, et võtta arvesse prognoose selle kohta, kui palju kohalik loomsete 
saaduste tootmine kasvab, ilma et selle tõttu suureneks POSEI kogueelarve või et Hispaania 
ja Portugali äärepoolseimatelt piirkondadelt võetaks neile ette nähtud summad ära. Viimastel 
aastatel on Prantsuse ülemeredepartemangude loomakasvatussektoris tootmine suurenenud, 
mille tulemusel on loomsete saaduste lisatoodangu tõttu imporditud veidi rohkem toitu. 
Tarnimise erikorra ülemmäära tõstmisega soovitakse vähendada toidu importimise kulusid.

Muudatusettepanek 475
Álvaro Amaro
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
25 900 000 eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
26 900 000 eurot,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Muudatusettepanek 476
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
25 900 000 eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
35 000 000 eurot,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga tõstetakse tarnimise erikorra ülemmäära Prantsuse 
ülemeredepartemangude jaoks, kuid POSEI kogueelarvet sellega ei suurendata.

Muudatusettepanek 477
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
25 900 000 eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
X* eurot,

____________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Muudatusettepanek 478
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 20 400 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: 21 200 000 
eurot,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga säilitatakse käesolevas määruses tarnimise erikorra meetmete jaoks 
ette nähtud ülemmäär.

Muudatusettepanek 479
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 20 400 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: 21 200 000 
eurot,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse toetus jätta praegusele tasemele. Tuleb meeles pidada, et 
eelmise koosseisu ametiajal otsustas põllumajanduskomisjon taseme samaks jätta. Ka 
komisjonivolinik Hogan on soovinud seda mitte muuta.

Muudatusettepanek 480
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 20 400 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: 21 200 000 
eurot,

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada summad, mis on POSEI raames ette nähtud 
Assooridele ja Madeirale, kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. aasta 
resolutsiooniga, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – 
parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks, võttes arvesse komisjoni presidendi Jean-
Claude Junckeri poolt 27. oktoobril 2017 Cayenne’is sõlmitud kokkulepet ja võetud kohustusi.

Muudatusettepanek 481
Isabel Carvalhais

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
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Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 20 400 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: 21 200 000 
eurot,

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga säilitatakse tarnimise erikorra praegused rahalised ülemmäärad.

Muudatusettepanek 482
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 20 400 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: 21 200 000 
eurot,

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Muudatusettepanek 483
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 20 400 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: X* eurot;
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___________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Muudatusettepanek 484
Isabel Carvalhais

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 69 900 000 eurot. – Kanaari saared: 72 700 000 eurot.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepanekuga säilitatakse tarnimise erikorra praegused rahalised ülemmäärad.

Muudatusettepanek 485
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 69 900 000 eurot. – Kanaari saared: 72 700 000 eurot.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)
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Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse toetus jätta praegusele tasemele. Tuleb meeles pidada, et 
eelmise koosseisu ametiajal otsustas põllumajanduskomisjon taseme samaks jätta. Ka 
komisjonivolinik Hogan on soovinud seda mitte muuta.

Muudatusettepanek 486
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 69 900 000 eurot. – Kanaari saared: 72 700 000 eurot.
Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada summad, mis on POSEI raames ette nähtud 
Kanaari saartele, kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. aasta resolutsiooniga, 
mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht 
kokkuleppe saavutamiseks, võttes arvesse komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri poolt 
27. oktoobril 2017 Cayenne’is sõlmitud kokkulepet ja võetud kohustusi.

Muudatusettepanek 487
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 69 900 000 eurot. – Kanaari saared: 72 700 000 eurot.
Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)
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Selgitus

Muudatusettepanekuga säilitatakse käesolevas määruses tarnimise erikorra meetmete jaoks 
ette nähtud ülemmäär.

Muudatusettepanek 488
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 69 900 000 eurot. – Kanaari saared: 72 700 000 eurot.
Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Muudatusettepanek 489
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 69 900 000 eurot. – Kanaari saared: X* eurot;
__________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0228&from=ET)

Muudatusettepanek 490
Isabel Carvalhais
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni 23 000 000 euro 
ulatuses.

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni 23 930 000 euro 
ulatuses.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=et)

Selgitus

Muudatusettepanekuga säilitatakse praegused, määruse (EL) nr 229/2013 kohased 
finantssätted.

Muudatusettepanek 491
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni 23 000 000 euro 
ulatuses.

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni 23 930 000 euro 
ulatuses.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=et)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada Egeuse mere väikesaartele ette nähtud summad 
kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. aasta resolutsiooniga, mis käsitleb 
mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks.

Muudatusettepanek 492
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
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Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, Robert Hajšel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni 23 000 000 euro 
ulatuses.

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni 23 930 000 euro 
ulatuses.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=et)

Selgitus

Muudatusettepanekuga säilitatakse käesolevas määruses ette nähtud kulumäärad.

Muudatusettepanek 493
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni 23 000 000 euro 
ulatuses.

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni 23 930 000 euro 
ulatuses.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=et)

Muudatusettepanek 494
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 2



PE648.384v01-00 112/123 AM\1199800ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni 23 000 000 euro 
ulatuses.

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni X* euro ulatuses.

___________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=et)

Muudatusettepanek 495
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella, Ivo Hristov, Juan 
Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, Robert Hajšel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 
ei tohi olla suurem kui 6 830 000 eurot.

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 
ei tohi olla suurem kui 7 110 000 eurot.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=et)

Selgitus

Muudatusettepanekuga säilitatakse praegused, käesoleva määruse finantssätted.

Muudatusettepanek 496
Isabel Carvalhais

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 3



AM\1199800ET.docx 113/123 PE648.384v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 
ei tohi olla suurem kui 6 830 000 eurot.“ .

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 
ei tohi olla suurem kui 7 110 000 eurot.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=et)

Selgitus

Muudatusettepanekuga säilitatakse tarnimise erikorra praegused rahalised ülemmäärad.

Muudatusettepanek 497
Álvaro Amaro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 
ei tohi olla suurem kui 6 830 000 eurot.

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 
ei tohi olla suurem kui 7 110 000 eurot.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=et)

Muudatusettepanek 498
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 
ei tohi olla suurem kui 6 830 000 eurot.

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 
ei tohi olla suurem kui 7 110 000 eurot.

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=et)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada Egeuse mere väikesaartele ette nähtud summad 
kooskõlas Euroopa Parlamendi 14. novembri 2018. aasta resolutsiooniga, mis käsitleb 
mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks.

Muudatusettepanek 499
Bronis Ropė
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 
ei tohi olla suurem kui 6 830 000 eurot.

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 
ei tohi olla suurem kui X*eurot.

________

* Summa lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0229&from=et)

Muudatusettepanek 500
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
I lisa – tabel – veerg 2

Komisjoni ettepanek

(jooksevhinnad eurodes)

2021

Belgia 67 178 046
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Bulgaaria 281 711 396

Tšehhi Vabariik 258 773 203

Taani 75 812 623

Saksamaa 989 924 996

Eesti 87 875 887

Iirimaa 264 670 951

Kreeka 509 591 606

Hispaania 1 001 202 880

Prantsusmaa 1 209 259 199

Horvaatia 281 341 503

Itaalia 1 270 310 371

Küpros 15 987 284

Läti 117 307 269

Leedu 195 182 517

Luksemburg 12 290 956

Ungari 416 202 472

Malta 12 207 322

Madalmaad 73 151 195

Austria 480 467 031

Poola 1 317 890 530

Portugal 493 214 858

Rumeenia 965 503 339

Sloveenia 102 248 788

Slovakkia 227 682 721

Soome 292 021 227

Rootsi 211 550 876

EL kokku 11 230 561 046

Tehniline abi 28 146 770

Kokku 11 258 707 816

Muudatusettepanek

(jooksevhinnad eurodes)
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Üleminekuperiood (igal aastal)*

Belgia X

Bulgaaria X

Tšehhi Vabariik X

Taani X

Saksamaa X

Eesti X

Iirimaa X

Kreeka X

Hispaania X

Prantsusmaa X

Horvaatia X

Itaalia X

Küpros X

Läti X

Leedu X

Luksemburg X

Ungari X

Malta X

Madalmaad X

Austria X

Poola X

Portugal X

Rumeenia X

Sloveenia X

Slovakkia X

Soome X

Rootsi X

EL kokku X

Tehniline abi X

Kokku X

__________

* Summad lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
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finantsraamistiku alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 501
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1307/2013
II lisa – tabel – veerg 7 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2021 Üleminekuperiood (igal aastal)*
485 604 X
773 772 X
838 844 X
846 125 X

4 823 108 X
167 722 X

1 163 938 X
1 856 029 X
4 710 172 X
7 147 787 X

344 340 X
3 560 186 X

46 750 X
299 634 X
510 820 X
32 131 X

1 219 770 X
4 507 X

703 870 X
664 820 X

2 972 978 X
584 650 X
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1 856 173 X
129 053 X
383 806 X
506 000 X

672 761 X

____________

* Summad lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1307/2013
III lisa – tabel – rida 1 – veerg 7 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2021 2021*

–––––––––––––––––
* Koos summadega, mis hõlmavad 
kulusid, mis on seotud tehingutega, 
milleks assigneeringud seoti 
kulukohustustega eelmisel viieaastasel 
programmitöö perioodil ja millega seotud 
maksed tehakse jooksval viieaastasel 
programmitöö perioodil:

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Selgitus

Enne 16. oktoobrit 2023 veinisektori programmide raames võetud kulukohustuste täitmiseks 
peab saama makseid teha ka pärast seda kuupäeva.
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Muudatusettepanek 503
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1307/2013
III lisa – tabel – veerg 7a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2021 Üleminekuperiood (igal aastal)*
485,6 X
776,3 X
838,8 X
846,1 X

4 823,1 X
167,7 X

1 163,9 X
2 036,6 X
4 768,7 X
7 147,8 X

344,3 X
3 560,2 X

46,8 X
299,6 X
510,8 X

32,1 X
1 219,8 X

4,5 X
703,9 X
664,8 X

2 973,0 X
584,8 X

1 856,2 X
129,1 X
383,8 X
506,0 X
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672,8 X

______________

* Summad lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
finantsraamistiku alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 504
Paolo De Castro, Dacian Cioloş

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
IX a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrusesse (EÜ) nr 1307/2013 lisatakse 
järgmine lisa:
„IXa lisa
Artikli 43 lõikes 4a osutatud kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loend
1) anaeroobne kääritamine
2) parem väetamise ajastus
3) nitrifikatsiooni inhibiitorid
4) täppispõllumajandus
5) täppisviljelus 
6) liblikõieliste taimede osakaalu 
suurendamine lühiajalisel rohumaal
7) riisikasvatusmeetmed
8) kesastunud soomullaalad
9) väikse lämmastikusisaldusega sööt
10) söödalisandid soolesisesel 
fermentatsioonil tekkiva metaaniheite 
vähendamiseks
11) piimalehmade piimaanni 
suurendamine geneetilise kvaliteedi 
parandamise abil
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12) mäletsejate sööda tõhususe 
suurendamine geneetilise kvaliteedi 
parandamise abil
13) söödalisandid soolesisesel 
fermentatsioonil tekkiva metaaniheite 
vähendamiseks
14) vaktsineerimine metaani tootvate 
bakterite vastu vatsas.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-
20190301&from=ET)

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga kehtestatakse mitteammendav loetelu tehnoloogilistest (st 
tehnilistest ja juhtimispõhistest) heite vähendamise võimalustest, mida ELi 
põllumajandustootjad saaksid kasutada, tuginedes Teadusuuringute Ühiskeskuse aruandele 
„An economic assessment of GHG mitigation policy options for EU agriculture“ 
(http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101396/jrc101396_ecampa2_fi
nal_report.pdf).

Muudatusettepanek 505
Anne Sander

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa
Määrus (EL) nr 1308/2013
VI lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ARTIKLI 44 LÕIKES 1 OSUTATUD 
TOETUSPROGRAMMIDE 
EELARVEPIIRID

ARTIKLI 44 LÕIKES 1 OSUTATUD 
TOETUSPROGRAMMIDE 
EELARVEPIIRID*
__________________

* Koos summadega, mis hõlmavad ka 
kulusid, mis on seotud tehingutega, 
milleks assigneeringud seoti 
kulukohustustega eelmisel viieaastasel 
programmitöö perioodil ja millega seotud 
maksed tehakse jooksval viieaastasel 
programmitöö perioodil: 

Or. fr



PE648.384v01-00 122/123 AM\1199800ET.docx

ET

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas käesoleva määruse artikli 7 lõikes 3 esitatud 
muudatusettepanekuga, mis käsitleb riiklikke veinisektori programme.

Muudatusettepanek 506
Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa
Määrus (EL) nr 1308/2013
VI lisa – tabel – veerg 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

alates 2021. aastast alates 2021. aastast

25 721 X*
4 954 X

37 381 X
23 030 X

202 147 X
269 628 X
10 410 X

323 883 X
4 465 X

43 X
— —

27 970 X
— —

13 155 X
62 670 X
45 844 X
4 849 X
4 887 X

— —
_______________________
* Summad lisatakse aastateks 2021–2027 
kokku lepitud mitmeaastase 
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finantsraamistiku alusel.

Or. en


