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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.3.2013 B7-0082/216 

Muudatusettepanek  216 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 92 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artiklit 91 ei kohaldata siiski 
toetusesaajate suhtes, kes osalevad 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] V 
jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
toetusesaajate suhtes, kes saavad toetust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 29 lõike 9 kohaselt. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Kõik põllumajandusettevõtted peaksid olema kohustatud järgima nõuetele vastavuse eeskirju; 
kohustuslikud majandamisnõuded põhinevad eranditult kõigi suhtes kohaldataval ELi õigusel. 
Makseasutused võivad asjaomaste riskitegurite osas lugeda põllumajandusettevõtete 
riskitaset madalamaks nende väiksema pindala või sertifitseerimissüsteemides osalemise 
tõttu. Väikepõllumajandustootjatele kehtivad pindalapõhiste künniste tõttu leebemad 
keskkonnasäästlikumaks muutumise nõuded. 
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Muudatusettepanek  217 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 65 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 65 a 

 Toetamise lõpetamine ja toetuse 
vähendamine kliima- ja 

keskkonnasõbralike põllumajandustavade 
eest 

 Olenemata artiklist 65 võib toetamise 
lõpetamise ja toetuse vähendamise 
summa, mida kohaldatakse kooskõlas 
selle artikliga määruse … [otsetoetused] 
2. peatüki III jaotises osutatud kohustuste 
mittetäitmise tulemusel, ületada 
kõnealuses peatükis osutatud makse 
summa. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  218 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Pavel Poc 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – kolmas veerg – teine allveerg – kaheteistkümnes rida 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Maastikule iseloomulike vormide 

säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 

hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 

kogumid või üksikud puud, põlluservad ja 

terrassid, sealhulgas keeld lõigata hekke ja 

puid lindude pesitsemise ja poegade 

üleskasvatamise ajal ning võimalikud 
meetmed invasiivsete võõrliikide ja 
kahjurite vältimiseks 

Maastikule iseloomulike vormide 

säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
poollooduslikud elupaigad, hekid, tiigid, 
kraavid ja puude read, kogumid või 

üksikud puud, põlluservad ja terrassid, 

sealhulgas keeld lõigata hekke ja puid 

lindude pesitsemise ja poegade 

üleskasvatamise ajal ning invasiivsete 
liikide levikut takistavad asjakohased 
meetmed näiteks sellise liigi esinemisest 
teatamine, niipea kui see on tuvastatud 

Or. en 



 

AM\929571ET.doc  PE503.603v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2013 B7-0082/219 
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Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Charles Goerens, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz ja teised 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 110 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 110 b 

 ÜPP otseste või kaudsete mõjude tõttu 
tõsistesse raskustesse sattunud või 
tõsistesse raskustesse sattumise ohus 
olevate arenguriikide väiketalunike ja 
muude mõjutatud rühmade kaebused 
tuleks esitada Euroopa Parlamendi 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
alalisele raportöörile ning need peaksid 
kajastuma komisjoni aastaaruandes. 
Kaebuse esitajat abistab juhtumi õiglase 
arutamise tagamiseks põllumajanduse ja 
maaelu arengu peadirektoraadi 
ärakuulamise eest vastutav ametnik. 
Tõendeid võivad esitada nii mõjutatud 
rühmad kui ka muud huvitatud isikud. 

Or. en 

Selgitus 

Algselt põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni muudatusettepanekud 673 ja 677 
horisontaalse ÜPP määruse kohta  
Tuleb tagada, et ELi põllumajandussektor ja eksportijad panustaksid rohkem inimõiguste 
järgimisse ja poliitikavaldkondade arengusidususest tulenevatesse kohustustesse. Komisjoni 
konkurentsi peadirektoraadis ja kaubanduse peadirektoraadis on ärakuulamise eest 
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vastutavad ametnikud juba olemas Seepärast tehakse ettepanek luua põllumajanduse ja 
maaelu arengu peadirektoraadis ärakuulamise eest vastutava töötaja ametikoht. 
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Muudatusettepanek  220 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Brian Simpson, Esther de Lange, Helmut 

Scholz ja teised 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 110 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 110 a 

 Arengumaadele avaldatava mõju 
hindamine 

 1. Euroopa Liidu toimimise artikli 208 
kohaselt tuleb ÜPP mõju arenguriikide 
toidutootmisvõimele ning pikaajalisele 
toiduga kindlustatusele korrapäraselt ja 
sõltumatult hinnata, pöörates erilist 
tähelepanu kohalike ja väiketootjate 
olukorrale. Hindamisel võetakse arvesse 
ka tõendeid, mida esitavad ELi 
kaubanduspartneritest arenguriikide 
valitsused, põllumajandusettevõtjate 
organisatsioonid, kodanikuühiskonna 
organisatsioonid ning muud 
sidusrühmad. 

 2. Komisjon määratleb rakendusaktide 
abil mõjuhinnangu ulatuse ja menetluse, 
võttes arvesse asjakohaseid rahvusvahelisi 
algatusi, eelkõige toiduga tegeleva ÜRO 
eriraportööri, ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni ning selle 
toiduga kindlustatuse komitee algatusi. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
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kontrollimenetlusega. 

 3. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule igal aastal aruande 
hindamise tulemuste, saadud tõendite ja 
ELi poliitilise reageeringu kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Siin on tegemist arengukomisjoni arvamuse muudatusettepanekuga 4 ning ühtlasi 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni muudatusettepanekutega 673 ja 677 
horisontaalse ÜPP määruse kohta. 
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6.3.2013 B7-0082/221 

Muudatusettepanek  221 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz ja teised 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 110 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) elujõuline toidutootmisvõime ja 
pikaajaline toiduainetega kindlustatus 
arengumaades; eelkõige kaubavahetuse 
mõju seoses ELi hinnatoetustega ELi 
ekspordile, ning arengumaade ekspordi 
teelt tõkete, näiteks tollitariifide ja 
kaubandustõkete kaotamine kooskõlas 
poliitikavaldkondade arengusidususega; 

Or. en 

Selgitus 

Algselt põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni muudatusettepanek 661 horisontaalse 
ÜPP määruse kohta. Kontekst: osa jälgimisele kuuluvate asjaolude loetelust.  
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Muudatusettepanek  222 

Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni, Helmut Scholz ja teised 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0082/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalvega 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 68 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (68 a) Poliitikavaldkondade 
arengusidususe põhimõtte kohaselt tuleks 
ÜPP rakendamist korrapäraselt jälgida ja 
hinnata selle mõju arenguriikide, eelkõige 
vähim arenenud riikide 
toidutootmisvõimele ning pikaajalisele 
toiduga kindlustatusele. 

Or. en 

Selgitus 

Tegu on arengukomisjoni arvamuse muudatusettepanekuga 2. 

 

 

 


