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LÜHISELGITUS

Möödunud aastatel on ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) märkimisväärselt reformitud. See 
etapp on olnud ülimalt tähtis Euroopa suurima poliitikavaldkonna tuleviku kujundamisel, kuid 
kahjuks ei ole selle raames suudetud nõuetekohaselt käsitleda olulisi probleeme, mis meid ees 
ootavad. ÜPP peab tagama meie kogukonnale esmased avalikud hüved, st toiduga 
kindlustatuse ja jätkusuutliku kasvu, ning pakkuma konkreetseid vastuseid keskkonna- ja 
kliimakriisile. Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb selle raames piisavalt toetada 
põllumajandustootjate sissetulekut ja põllumajandussektori, eelkõige maapiirkondade 
tööhõive taset.

Selleks on äärmiselt oluline jätta järgmises mitmeaastases finantsraamistikus ÜPP 
rahastamise tase samaks. Pärast Brexitit ja muid üleilmseid hädaolukordi, mis vajavad 
suuremat ELi eelarvest antavat toetust, on minu jaoks uute poliitikavaldkondade rahastamise 
vajadus mõistetav, kuid see ei tohiks kahjustada kõnealust traditsioonilist ELi ühist poliitikat, 
millelt eeldatakse uute ja keeruliste ülesannete lahendamist aastakümnete jooksul.

Komisjoni uue ettepanekuga võetakse kasutusele uus mudel, mis põhineb üheksal eesmärgil 
ning milles keskendutakse keskkonna- ja kliimamuutustega seotud poliitikaeesmärkidele. 
Teen ettepaneku muuta kahte üheksast eesmärgist, st viia need kehtivate keskkonnaalaste 
õigusaktidega paremini kooskõlla. Ettepanekus on määratletud uus paradigma, mille raames 
on jäetud liikmesriikidele nende strateegiakavade kaudu suurem paindlikkus, ning selles on 
ette nähtud ka üleminek tulemuspõhisemale poliitikale.

Kuigi ma pooldan uut tõhustatud tingimuslikkust ja kohustusliku ökokava potentsiaali, mis 
võib premeerida neid põllumajandustootjaid, kes annavad konkreetse panuse ELi kliima- ja 
keskkonnaeesmärkide ning riiklike sihtväärtuste saavutamisse, on minu arvates jäetud uues 
ettepanekus liikmesriikidele suur kaalutlusõigus ressursside kulutamisel ja ambitsioonikuse 
taseme kindlaksmääramisel. See võib tekitada kahjuks olukorra, kus meil on 
27 põllumajanduspoliitikat, mistõttu läheks kaduma ÜPP ühine „hing“. Just seetõttu kavatsen 
ma tugevdada ettepaneku ühiseid aspekte, lisades alusakti teatavad elemendid ja vähendades 
liikmesriikide kaalutlusõigust. Muidugi olen ma seisukohal, et teatav paindlikkus on 
positiivne ja kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, kuid me ei tohiks lasta liikmesriikidel 
kujundada põllumajanduse tulevikku eri suunas liikuma hakkamisega ning 
põllumajandustootjate täiesti erineval viisil kohtlemisega, kuigi nende töö ja tegevus on 
identsed.

Lisaks on uue tulemuslikkusele orienteeritud ÜPP jaoks vaja tugevat raamistikku, mis 
võimaldaks nõuetekohaselt hinnata ja jälgida poliitika tulemuslikkust igas liikmesriigis seatud 
erieesmärkide saavutamisel. Seejuures peaksime olema väga ettevaatlikud, vältides lünki, 
ning tagama niiviisi suure vastutuse kulude ja tulemuste eest. 

Lisaks nähakse ettepanekus ette teatav paindlikkus, mis võimaldab liikmesriikidel vahendeid 
ümber paigutada, st kuni 15 % otsetoetustest võib ümber paigutada EAFRD eraldistesse ja 
vastupidi ning suurema protsendi võib ümber paigutada ainult esimesest sambast teise 
sambasse nende sekkumiste puhul, mis on seotud keskkonna- ja kliimaeesmärkidega. Minu 
arvates oleks tõhusam lubada ümberpaigutusi ainult esimesest sambast teise sambasse.
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Me peaksime alati meeles pidama, et meie tulevikuülesanne ei ole ainult toota suuremates 
kogustes ohutuid ja kvaliteetseid põllumajandustooteid, vaid toota toitu tõhusamalt ja 
jätkusuutlikumalt, tagades samal ajal oma põllumajandustootjate konkurentsivõime ning 
pakkudes neile seega kogukonnale pakutavate keskkonnateenuste eest õiglast majanduslikku 
hüvitist. Sellega seoses on mul heameel noortele keskendumise üle. Olen kindlalt veendunud, 
et 2020. aasta järgse ÜPP keskmes peavad olema just noored: kui selles suunas ei võeta 
tugevamaid meetmeid, ei ole Euroopa põllumajandusel (kuid mitte ainult sellel) tulevikku.

Kokkuvõtteks soovin rõhutada, et meil tuleb teha otsuseid ajal, mil praeguse Euroopa 
Parlamendi koosseisu ametiaeg hakkab lõppema. Loomulikult on meil kavas viia lõpule 
pooleliolevad seadusandlikud ülesanded (mis hõlmavad ka kõnealust olulist õigusakti), kuigi 
aega selleks enam palju ei ole ja puuduvad teadmised sellest, kui palju vahendeid eraldatakse 
ÜPP-le järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, kuna läbirääkimised alles käivad. 
Niisuguse poliitika üksikasjade kindlaksmääramine, ilma et oleks teada kättesaadavaks 
tehtavate vahendite täpne summa, ei ole lihtne ülesanne. Seetõttu näib olevat asjakohane 
lükata kõnealuse määruse jõustumise kuupäev edasi 2023. aastasse, et võimaldada sujuvat 
üleminekut praeguselt ÜPP-lt uuele tulevikumudelile.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 
maaelu arengu komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) On ülimalt oluline, et 
mitmeaastases finantsraamistikus 2021–
2027 säilitataks ÜPP samasugune 
rahastamistase nagu mitmeaastases 
finantsraamistikus 2014–2020.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Rakendamismudel ei tohiks 
tekitada olukorda, kus meil on 27 erinevat 
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riiklikku põllumajanduspoliitikat, mis 
seaks ohtu ÜPP ühise vaimu ja looks 
moonutusi. See peaks jätma 
liikmesriikidele tugeva ühise 
õigusraamistiku piires teatava 
paindlikkuse.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) ÜPP peaks tagama liikmesriikidele 
piisava paindlikkuse keskkonnamõju
suurendamisel, võttes samas arvesse 
kohalikke vajadusi ja 
põllumajandustootjate tegelikke tingimusi. 
Liikmesriigid peaksid ÜPP strateegiakavas
kehtestama põllumajandustootjatele 
otsetoetuste kohased vabatahtlikud 
keskkonnakavad, mida tuleb täielikult 
koordineerida teiste asjakohaste 
sekkumistega. Liikmesriigid saaksid neid 
määratleda kui toetusi, mida makstakse 
avalike hüvede soodustamise ja pakkumise 
eest sellise põllumajandustegevuse kaudu, 
mis on kasulik keskkonnale ja kliimale, või 
hüvitisena selliste tavade kasutuselevõtu 
eest. Mõlemal juhul peaks olema 
eesmärgiks ÜPP keskkonna- ja kliimaalase 
tulemuslikkuse suurendamine ning tuleks 
minna kaugemale kohustuslikest nõuetest, 
mis on juba tingimuslikkuse süsteemi 
kohaselt ette nähtud. Liikmesriigid võivad 
otsustada kehtestada keskkonnakavad
sellistele põllumajandustavadele nagu 
püsirohumaade ja maastikuelementide 
tõhusam majandamine ning 
mahepõllumajandus. Sellised 
keskkonnakavad võivad sisaldada ka 
rohujuuretasandi kavasid, mis võidakse 
seada tingimuseks ambitsioonikamate 
maaelu arenguga seotud kohustuste 
võtmisel.

(31) ÜPP peaks tagama, et liikmesriigid 
suurendavad keskkonnamõju, võttes 
arvesse kohalikke vajadusi ja 
põllumajandustootjate tegelikke tingimusi. 
Liikmesriigid peaksid ÜPP strateegiakavas 
kehtestama põllumajandustootjatele 
otsetoetuste kohased vabatahtlikud 
ökokavad, mida tuleb täielikult 
koordineerida teiste asjakohaste 
sekkumistega. Liikmesriigid saaksid neid 
määratleda kui toetusi, mida makstakse 
avalike hüvede soodustamise ja pakkumise 
eest sellise põllumajandustegevuse kaudu, 
mis on kasulik keskkonnale ja kliimale, või 
hüvitisena selliste tavade kasutuselevõtu 
eest. Mõlemal juhul peaks olema 
eesmärgiks ÜPP keskkonna- ja kliimaalase 
tulemuslikkuse suurendamine ning tuleks 
minna kaugemale kohustuslikest nõuetest, 
mis on juba tingimuslikkuse süsteemi 
kohaselt ette nähtud. Liikmesriigid võivad 
otsustada kehtestada ökokavad sellistele 
põllumajandustavadele nagu 
püsirohumaade ja püsivate 
maastikuelementide tõhusam majandamine 
ning mahepõllumajandust tuleks ergutada 
ökokavadega, võttes aluseks komisjoni 
koostatava kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 
liikmesriikide riikliku või piirkondliku 
tasandi metsandusprogrammidel või 
samaväärsetel vahenditel, mis peaksid 
tuginema kohustustele, mis tulenevad 
määrusest, milles käsitletakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite ja sellest tulenevate 
kasvuhoonegaaside sidumist [LULUCF 
määrus], ning Euroopa metsade kaitse 
kohustustele, mis on võetud ministrite 
konverentside käigus. Sekkumised peaksid 
põhinema metsamajandamiskavadel või 
samaväärsetel vahenditel ning võivad 
hõlmata metsaalade arendamist ning 
säästvat metsandust, sh maa metsastamist 
ning agrometsandussüsteemide loomist ja 
taaselustamist; metsaressursside kaitset, 
taastamist ja täiustamist, võttes arvesse 
kohandamisvajadusi; metsade säilitamise ja 
vastupanuvõime tagamiseks ja 
võimendamiseks, samuti metsade 
ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

(39) Metsandusalased meetmed peaksid 
aitama kaasa liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele ning põhinema 
liikmesriikide riikliku või piirkondliku 
tasandi metsandusprogrammidel või 
samaväärsetel vahenditel, mis peaksid 
tuginema kohustustele, mis tulenevad 
määrusest, milles käsitletakse 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest tuleneva kasvuhoonegaaside 
heite ja sellest tulenevate 
kasvuhoonegaaside sidumist [LULUCF 
määrus], ning Euroopa metsade kaitse 
kohustustele, mis on võetud ministrite
konverentside käigus. Sekkumised peaksid 
põhinema metsamajandamiskavadel või 
samaväärsetel vahenditel ning võivad 
hõlmata metsaalade arendamist ning 
säästvat metsandust, sh maa metsastamist, 
tulekahjude ärahoidmist ning 
agrometsandussüsteemide loomist ja 
taaselustamist; metsaressursside kaitset, 
taastamist ja täiustamist, võttes arvesse 
kohandamisvajadusi; metsade säilitamise ja 
vastupanuvõime tagamiseks ja 
võimendamiseks, samuti metsade 
ökosüsteemide ja kliimateenuste 
osutamiseks tehtavaid investeeringuid; 
ning taastuvenergia ja biomajanduse 
toetamiseks võetavaid meetmeid ja 
tehtavaid investeeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) EAGF peaks jätkama käesolevas 
määruses kirjeldatud otsetoetustena 
makstavate sekkumisliikide ja 

(47) EAGF peaks jätkama käesolevas 
määruses kirjeldatud otsetoetustena 
makstavate sekkumisliikide ja 
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sektoripõhiste sekkumisliikide rahastamist 
ning EAFRD peaks jätkama maaelu arengu 
sekkumisliikide rahastamist. ÜPP 
finantsjuhtimise eeskirjad tuleks sätestada 
kahe fondi ja kummagi toetatava tegevuse 
puhul eraldi, võttes arvesse asjaolu, et uus 
rakendamismudel võimaldab 
liikmesriikidele eesmärkide saavutamiseks 
suuremat paindlikkust ja subsidiaarsust. 
Käesoleva määruse kohased sekkumisliigid 
peaksid hõlmama ajavahemikku 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027.

sektoripõhiste sekkumisliikide rahastamist 
ning EAFRD peaks jätkama maaelu arengu 
sekkumisliikide rahastamist. ÜPP 
finantsjuhtimise eeskirjad tuleks sätestada 
kahe fondi ja kummagi toetatava tegevuse 
puhul eraldi, võttes arvesse asjaolu, et uus 
rakendamismudel võimaldab 
liikmesriikidele eesmärkide saavutamiseks 
suuremat paindlikkust ja subsidiaarsust. 
Käesoleva määruse kohased sekkumisliigid 
peaksid hõlmama ajavahemikku 1. 
jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2027.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(69) Iga ÜPP strateegiakava juhtimise ja 
rakendamise eest peaks vastutama 
korraldusasutus. Sellise asutuse ülesanded 
tuleks täpsustada käesolevas määruses. 
Korraldusasutus peaks olema võimeline 
delegeerima osa oma ülesannetest, jäädes 
ise vastutama tõhusa ja täpse juhtimise 
eest. Liikmesriigid peaksid tagama, et ÜPP 
strateegiakavade haldamisel ja 
rakendamisel oleksid kaitstud liidu 
finantshuvid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [määrusega (EL, 
Euratom) X] [uus finantsmäärus] ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) X [uus horisontaalmäärus].

(69) Iga ÜPP strateegiakava juhtimise ja 
rakendamise eest peaks vastutama 
korraldusasutus. Kui maaelu arengu 
poliitikaga seotud elementidega hakatakse 
tegelema piirkondlikul tasandil, peaks aga 
liikmesriikidel olema võimalik luua 
piirkondlikke korraldusasutusi. Nende
ülesanded tuleks täpsustada käesolevas 
määruses. Korraldusasutus peaks olema 
võimeline delegeerima osa oma 
ülesannetest, jäädes ise vastutama tõhusa ja 
täpse juhtimise eest. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et ÜPP strateegiakavade 
haldamisel ja rakendamisel oleksid kaitstud 
liidu finantshuvid kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu [määrusega (EL, 
Euratom) X] [uus finantsmäärus] ja 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) X [uus horisontaalmäärus].

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(83) Selleks et tagada õiguskindlus, 
kaitsta põllumajandustootjate õigusi ning 
kindlustada otsetoetustena makstavate 
sekkumisliikide sujuv, ühetaoline ja tõhus 
toimimine, peaks komisjonil olema õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte, millega 
kehtestatakse eeskirjad, mille kohaselt on 
toetuste andmise tingimuseks teatavate 
sortide sertifitseeritud seemne kasutamine 
ning milles sätestatakse kanepisortide 
kindlaksmääramise kord ja nende 
tetrahüdrokannabinooli sisalduse kontroll; 
häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi 
käsitlevad eeskirjad ning teatavad seotud 
elemendid toetuskõlblikkuse nõuete kohta 
ning eeskirjad toetusõiguste deklaratsiooni 
sisu ja aktiveerimise nõuete kohta; 
keskkonnakavade eeskirjad; meetmed, 
mille eesmärk on vältida 
tootmiskohustusega seotud toetuse saajate 
kahju turgude struktuurilise 
tasakaalustamatuse tõttu vastavas sektoris, 
sh otsust, et sellist toetust tohib jätkuvalt 
maksta kuni 2027. aastani nende 
tootmisühikute alusel, mille eest anti 
varasemal võrdlusperioodil asjaomast 
toetust; eeskirjad ja tingimused puuvilla 
eritoetuse puhul kohaldatava maa ja sortide 
heakskiitmise kohta ning sellise toetuse 
andmise eeskirjad ja tingimused.

(83) Selleks et tagada õiguskindlus, 
kaitsta põllumajandustootjate õigusi ning 
kindlustada otsetoetustena makstavate 
sekkumisliikide sujuv, ühetaoline ja tõhus 
toimimine, peaks komisjonil olema õigus 
võtta vastu teatavaid õigusakte, millega 
kehtestatakse eeskirjad, mille kohaselt on 
toetuste andmise tingimuseks teatavate 
kanepisortide sertifitseeritud seemne 
kasutamine ning milles sätestatakse 
kanepisortide kindlaksmääramise kord ja 
nende tetrahüdrokannabinooli sisalduse 
kontroll; häid põllumajandus- ja 
keskkonnatingimusi käsitlevad eeskirjad 
ning teatavad seotud elemendid 
toetuskõlblikkuse nõuete kohta ning 
eeskirjad toetusõiguste deklaratsiooni sisu 
ja aktiveerimise nõuete kohta; täiendavad 
ökokavade eeskirjad, sealhulgas kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu koostamine; meetmed, mille 
eesmärk on vältida tootmiskohustusega 
seotud toetuse saajate kahju turgude 
struktuurilise tasakaalustamatuse tõttu 
vastavas sektoris, sh otsust, et sellist toetust 
tohib jätkuvalt maksta kuni 2027. aastani 
nende tootmisühikute alusel, mille eest anti 
varasemal võrdlusperioodil asjaomast 
toetust; eeskirjad ja tingimused puuvilla 
eritoetuse puhul kohaldatava maa ja sortide 
heakskiitmise kohta ning sellise toetuse 
andmise eeskirjad ja tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 93



PE630.523v01-00 10/29 PA\1169087ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(93) Õiguskindluse ja järjepidevuse 
tagamiseks peaksid Horvaatiale kehtivad 
erisätted, mis puudutavad otsetoetuste ning 
täiendava riikliku otsetoetuse järkjärgulist 
kehtestamist järkjärgulise kohaldamise 
mehhanismi raames, jätkuvalt kehtima kuni 
1. jaanuarini 2021.

(93) Õiguskindluse ja järjepidevuse 
tagamiseks peaksid Horvaatiale kehtivad 
erisätted, mis puudutavad otsetoetuste ning 
täiendava riikliku otsetoetuse järkjärgulist 
kehtestamist järkjärgulise kohaldamise 
mehhanismi raames, jätkuvalt kehtima kuni 
1. jaanuarini 2023.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
EAGFist ja EAFRDst rahastatavale liidu 
toetusele liikmesriikide koostatud ja 
komisjoni poolt heakskiidetud ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks ajavahemikul 1. jaanuarist 
2021 kuni 31. detsembrini 2027.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse 
EAGFist ja EAFRDst rahastatavale liidu 
toetusele liikmesriikide koostatud ja 
komisjoni poolt heakskiidetud ÜPP 
strateegiakava alla kuuluvateks 
sekkumisteks ajavahemikul 1. jaanuarist 
2023 kuni 31. detsembrini 2027.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ peavad olema maa, 
mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem, ning mida kasutatakse 
rohu või muude rohttaimede kasvatamiseks 
kas looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel). See võib 

iii) „püsirohumaa ja püsikarjamaa 
(koos „püsirohumaa“)“ – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude rohttaimede 
kasvatamiseks kas looduslikul viisil 
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel) ja mis ei ole olnud 
põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
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hõlmata muid liike, nagu põõsad ja/või 
puud, mis sobivad karjatamiseks või 
loomasööda tootmiseks.

kauem ning mida ei ole viis aastat või 
kauem küntud; see hõlmab muid liike, 
nagu karjatamiseks sobivad põõsad ja/või 
puud, ning muid liike, nagu söödaallikaks 
olevad põõsad ja/või puud, tingimusel et 
rohi või muud rohttaimed jäävad 
valdavaks.

Liikmesriigid võivad otsustada lugeda 
püsirohumaaks ka järgmise:

a) karjatamiseks sobiv ja kohalike 
tavadega seotud maa, kus rohi ja muud 
rohttaimed ei ole tavapäraselt karjamaal 
ülekaalus, ja/või

b) karjatamiseks sobiv maa, kus rohi ja 
muud rohttaimed ei ole karjamaal 
ülekaalus või kus need puuduvad;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) edendada säästvat arengut ja 
selliste loodusvarade tõhusat majandamist 
nagu vesi, muld ja õhk;

(e) panustada õhu ja vee kvaliteedi 
kaitsmisse ja parandamisse ning 
edendada vee säästvamat kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) panustada elurikkuse kaitsesse, 
edendada ökosüsteemi teenuseid ning 
säilitada elupaiku ja maastikke;

(f) panustada maapiirkondades mulla, 
elurikkuse ja ökosüsteemi teenuste 
kaitsesse ja parandamisse ning 
kaitsealuste elupaikade ja liikide 
säilitamisse;



PE630.523v01-00 12/29 PA\1169087ET.docx

ET

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamise 
eesmärgiga, võttes arvesse asjaomaste 
alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure.

1. Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil, 
hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid vastavalt III 
lisas esitatud standardite peamisele 
eesmärgile, võttes arvesse asjaomaste 
alade eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusettevõtte struktuure. 
Liikmesriigid näevad ette ka erinõuded 
põllumajandusega seotud liikide ja 
elupaikade kaitse kohta vastavalt 
direktiivile 2009/147/EÜ ja 
direktiivile 92/43/EMÜ. 

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. III lisas esitatud peamiste 
eesmärkide puhul võivad liikmesriigid ette 
näha täiendavad standardid lisaks neile, 
mis on kõnealuste peamiste eesmärkide 
puhul kehtestatud. Liikmesriigid ei või
siiski määrata kindlaks miinimumnõudeid 

2. Liikmesriigid ei või määrata 
kindlaks miinimumnõudeid muude 
peamiste eesmärkide kohta kui need, mis 
on esitatud III lisas.
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muude peamiste eesmärkide kohta kui 
need, mis on esitatud III lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste kohta, sealhulgas 
püsirohumaa suhtarvu süsteemi 
üksikasjade, võrdlusaasta ja maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise 1. standardi (GAEC 1) alla 
kuuluva ümberarvestuskursi 
kehtestamine, nagu on osutatud III lisas, 
ning põllumajandusettevõtte säästlikku 
toitainekasutust soodustav abivahend, 
selle vahendi vorm ja täiendavad 
miinimumelemendid ning 
funktsionaalsused.

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse käesolevat 
määrust eeskirjadega heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste kohta, kui tegemist 
on vääramatu jõu esinemise juhtumitega, 
näiteks loodusõnnetused, epideemiad ja 
taimehaigused.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha 
vabatahtlikud kliima- ja keskkonnakavad
(„ökokavad“) käesolevas artiklis esitatud 
tingimustel ning nii, nagu iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas edaspidi ette 
näeb.

1. Liikmesriigid näevad ette toetuse 
vabatahtlikele kliima- ja 
keskkonnakavadele („ökokavad“) 
käesolevas artiklis esitatud tingimustel 
ning nii, nagu iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas edaspidi ette näeb.
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Or. it

Selgitus

Tegemist on ingliskeelse sõna „shall“ tõlkevea parandamisega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
loetelu.

3. Komisjon võtab kooskõlas 
artikliga 138 vastu delegeeritud õigusakti, 
millega täiendatakse käesolevat määrust
kliimat ja keskkonda säästvate 
põllumajandustavade loetelu
koostamisega, võttes arvesse käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud tingimusi.
Liikmesriigid koostavad kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
riiklikud loetelud, tehes valiku komisjoni 
poolt nimetatud delegeeritud õigusaktis 
kindlaks määratud tavade hulgast.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 42 punktides a–h osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 
ühe või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

1. Artikli 42 punktides a–h osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valivad 
liikmesriigid oma ÜPP strateegiakavades 
kolm või rohkem sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele ning
jäätmete vähendamisele;

(a) investeeringud materiaalsesse ja 
immateriaalsesse põhivarasse, eelkõige 
keskendudes vee ja energia säästmisele, 
ökoloogilisele pakendamisele, jäätmete 
vähendamisele ja tootmise järelevalvele;

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

(o) nõuandeteenused ja tehniline abi, 
eelkõige seoses tootekvaliteedi hoidmise ja 
tõstmise, turustamistingimuste 
parandamise, säästvate 
kahjurikontrollitehnikate, pestitsiidide 
säästva kasutamisega ning panusega 
kliimamuutustega kohanemisse ja nende 
mõju leevendamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt p a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(p a) meetmed, mille eesmärk on 
parandada innovatsiooni abil kvaliteeti.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks;

(d) turult kõrvaldamine tasuta 
jaotamiseks või muuks otstarbeks, kaasa 
arvatud turult kõrvaldatud toodete 
jaotuseelse töötlemise kulud;

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 51 esitatud eesmärkide 
seast valitud iga eesmärgi saavutamiseks 
valib iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas ühe või mitu sekkumist 
järgmistest sekkumisliikidest:

1. Artiklis 51 esitatud eesmärkide 
seast valitud iga eesmärgi saavutamiseks 
valib iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas kaks või rohkem
sekkumist järgmistest sekkumisliikidest:

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 82 lõikes 3 osutatud 
liikmesriik määrab oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks ühe või mitu
artiklis 60 osutatud sekkumisliiki oma 
valitud eesmärkide, saavutamiseks, nagu 
on ette nähtud lõikega 1. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määrab 
liikmesriik kindlaks sekkumised. Artikli 82 

2. Artikli 82 lõikes 3 osutatud 
liikmesriik määrab oma ÜPP 
strateegiakavas kindlaks kaks või rohkem
artiklis 60 osutatud sekkumisliiki oma 
valitud eesmärkide, saavutamiseks, nagu 
on ette nähtud lõikega 1. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määrab 
liikmesriik kindlaks sekkumised. Artikli 82 
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lõikes 3 nimetatud liikmesriik põhjendab 
oma ÜPP strateegiakavas oma eesmärkide, 
sekkumisliikide ja nende eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku sekkumiste valikut.

lõikes 3 nimetatud liikmesriik põhjendab 
oma ÜPP strateegiakavas oma eesmärkide, 
sekkumisliikide ja nende eesmärkide 
saavutamiseks vajaliku sekkumiste valikut.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 56 osutatud eesmärgi 
saavutamiseks valivad artikli 82 lõikes 4 
osutatud liikmesriigid oma ÜPP 
strateegiakavas välja ühe või mitu artiklis 
60 osutatud sekkumisliiki. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määravad nad 
kindlaks sekkumised.

1. Artiklis 56 osutatud eesmärgi 
saavutamiseks valivad artikli 82 lõikes 4 
osutatud liikmesriigid oma ÜPP 
strateegiakavas välja kaks või rohkem
artiklis 60 osutatud sekkumisliiki. Valitud 
sekkumisliikidest lähtuvalt määravad nad 
kindlaks sekkumised.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada, arendada välja ja 
rakendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, loomade heaolu 
standardeid, kahjurikindlust, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid.
tootmistehnoloogiat ja tootmismeetodeid, 
keskkonnahoidlikku kõrvalsaaduste ja 
jäätmete kasutamist ja käitlemist, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla ja muude loodusvarade kaitset; 
kõnealused eesmärgid on seotud artikli 6 
lõike 1 punktides e ja f osutatud 
erieesmärkidega;

(d) edendada, arendada välja ja 
rakendada keskkonnasäästlikke 
tootmismeetodeid, loomade heaolu 
standardeid, kahjurikindlust, 
keskkonnahoidlikke viljelustavasid,
tootmistehnoloogiat ja tootmismeetodeid, 
keskkonnahoidlikku kõrvalsaaduste ja 
jäätmete kasutamist ja käitlemist, 
loodusvarade säästvat kasutamist, eelkõige 
vee, mulla ja muude loodusvarade kaitset, 
heitkoguste vähendamist ja 
energiatõhusust; kõnealused eesmärgid on 
seotud artikli 6 lõike 1 punktides e ja f 
osutatud erieesmärkidega;
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Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 59 punktides a–g osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas ühe
või mitu sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

1. Artikli 59 punktides a–g osutatud 
eesmärkide saavutamiseks valib iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas kaks
või rohkem sekkumist järgmistest 
sekkumisliikidest:

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada ühe või mitme artikli 40
punktis f osutatud sektori toodete 
transpordi jätkusuutlikkust ja tõhusust ning 
toodete säilitamist;

(e) meetmed, mille eesmärk on 
suurendada ühe või mitme artikli 39
punktis f osutatud sektori toodete 
transpordi jätkusuutlikkust ja tõhusust ning 
toodete säilitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide poolt;

(a) ühisfondide või muude 
riskijuhtimisfondide loomine ning täitmine 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel 
tunnustatud tootjaorganisatsioonide poolt;
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Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) keskkonna-, kliima- ja muud 
halduskohustused;

(a) keskkonna- ja 
kliimahalduskohustused;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) muud kohustused;

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) teatavatest kohustuslikest nõuetest
tulenevad piirkondlikud ebasoodsad 
tegurid;

(c) Natura 2000 direktiivi ja 
veepoliitika raamdirektiivi kohastest 
kohustustest tulenevad piirkondlikud 
ebasoodsad tegurid;

Or. en
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõikega 1 ette 
nähtud erieesmärkide saavutamise huvides.

4. Liikmesriigid eraldavad toetust 
põllumajandusettevõtjatele ja muudele 
toetusesaajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
halduskohustusi artikli 6 lõike 1 
punktiga d ette nähtud kliimamuutuste 
leevendamist ja nendega kohanemist 
käsitlevate erieesmärkide ning sama 
artikli punktidega e, f ja i ette nähtud
loomade heaolu käsitlevate erieesmärkide 
saavutamise huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid üksnes neid 
kohustusi, mis:

5. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
toetavad liikmesriigid 
põllumajandusmaaga seoses üksnes neid 
kohustusi, mis:

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 

9. Kui käesoleva sekkumisliigi alusel 
antakse toetust põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustustele, mille alusel 
hakatakse kasutama või säilitatakse 
määruses (EÜ) nr 834/2007 määratletud 
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mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, ning metsa-, keskkonna- ja 
kliimateenused, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

mahepõllumajandusliku tootmise tavu ja 
meetodeid, kehtestavad liikmesriigid 
hektari kohta makstava toetuse.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Käesoleva artikli alusel toimuva 
mahepõllumajanduse toetamise korral 
makstakse toetust artikli 4 lõike 1 
punktis d määratletud tegelikele 
põllumajandustootjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel alal 
looduslike või muude pindalapõhiste 
piirangutega seonduvad täiendavad kulud 
ja saamata jäänud tulud.

3. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
asjaomasel alal looduslike või muude 
pindalapõhiste piirangutega seonduvad 
täiendavad kulud ja saamata jäänud tulud.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
täielikult või osaliselt asjaomasel pindalal 
piirkondlike ebasoodsate teguritega 
seonduvad täiendavad kulud ja saamata 
jäänud tulud.

4. Käesoleva sekkumisliigi alusel 
võivad liikmesriigid anda üksnes sellist 
toetust, millega hüvitada toetusesaajatele 
asjaomasel pindalal piirkondlike 
ebasoodsate teguritega seonduvad 
täiendavad kulud ja saamata jäänud tulud.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui 31. detsembriks 2021 ei ole sõlmitud 
rahalist toetust käsitlevat lepingut, millele 
on osutatud [InvestEU määruse] artiklis 
[9], esitab liikmesriik lõikega 1 ette nähtud 
summa puhul taotluse muuta oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas artikliga 107, et 
kõnealust summat kasutada.

Kui 31. detsembriks 2022 ei ole sõlmitud 
rahalist toetust käsitlevat lepingut, millele 
on osutatud [InvestEU määruse] artiklis 
[9], esitab liikmesriik lõikega 1 ette nähtud 
summa puhul taotluse muuta oma ÜPP 
strateegiakava kooskõlas artikliga 107, et 
kõnealust summat kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuni 15 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
kalendriaastateks 2021–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2022–2027
või

(a) kuni 15 % liikmesriigi otsetoetuste 
eraldisi, mis on ette nähtud IV lisas ja 
millest on maha arvatud VI lisaga ette 
nähtud puuvillatoetuse eraldised, 
kalendriaastateks 2021–2026 liikmesriigi 
EAFRD eraldistesse aastateks 2023–2027;
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Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuni 15 % eelarveaastateks 2022–
2027 liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldisi liikmesriigile IV lisas kindlaks 
määratud otsetoetustesse kalendriaastateks 
2021–2026.

(b) liikmesriigile ette nähtud EAFRD 
eraldiste ümberpaigutamine liikmesriigile 
IV lisas kindlaks määratud otsetoetustesse 
ei ole lubatud.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi otsetoetusteeraldiste EAFRD 
eraldistesse ümberpaigutamise protsenti, 
millele on osutatud esimeses lõigus, võib 
suurendada:

Liikmesriigi otsetoetuste eraldiste EAFRD 
eraldistesse ümberpaigutamise protsenti, 
millele on osutatud esimeses lõigus, võib 
täiendavalt suurendada:

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga ÜPP strateegiakava hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2021 kuni 31. 
detsembrini 2027.

Iga ÜPP strateegiakava hõlmab 
ajavahemikku 1. jaanuarist 2023 kuni 
31. detsembrini 2027.

Or. en
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 121 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 15. veebruariks 2023 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2023. aastal esitatav aruanne 
hõlmab eelarveaastaid 2021 ja 2022. III
jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 2022. 
eelarveaastal.

1. 15. veebruariks 2025 ja seejärel iga 
järgmise aasta 15. veebruariks kuni aastani 
2030 esitavad liikmesriigid komisjonile 
iga-aastase tulemusaruande ÜPP 
strateegiakava rakendamise kohta eelmisel 
eelarveaastal. 2025. aastal esitatav aruanne
hõlmab eelarveaastaid 2023 ja 2024. 
III jaotise II peatükis osutatud otsetoetuste 
puhul hõlmab aruanne ainult 
eelarveaastat 2024.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 124 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 2026. aasta tulemusaruande 
hindamise alusel antakse liikmesriikide 
eraldisest artikli 123 teise lõigu kohaselt 
kinni peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
tulemusnäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

1. 2026. aasta tulemusaruande 
hindamise alusel antakse liikmesriikide 
eraldisest artikli 123 teise lõigu kohaselt 
kinni peetud tulemuspreemia sellele 
liikmesriigile, kelle ÜPP strateegiakava 
artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f ette 
nähtud keskkonna- ja kliimaalaste 
eesmärkide suhtes kehtestatud 
mõjunäitajad on jõudnud 2025. aasta 
jooksul vähemalt 90 % tasemele nende 
sihtväärtusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrus (EL) nr 1305/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2021.

Määrus (EL) nr 1305/2013 tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2023.

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 140 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toimingute suhtes, mida rakendatakse 
maaelu arengu programmidele, mille 
komisjon on kõnealuse määrusega enne 1. 
jaanuari 2021 heaks kiitnud.

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt 
toimingute suhtes, mida rakendatakse 
maaelu arengu programmidele, mille 
komisjon on kõnealuse määrusega enne 
1. jaanuari 2023 heaks kiitnud.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – tabel 3 – rida 6

Komisjoni ettepanek

Panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega 
kohanemisse ning säästvasse 
energiasse

I.9. 
Põllumajandusettevõtte 
vastupanuvõime
suurendamine: indeks

R.12. 
Kliimamuutustega 
kohanemine: 
kliimamuutustega 
parema kohanemise 
kohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.10. Panustamine 
kliimamuutuste 

R.13. Heitkoguste 
vähendamine 
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leevendamisse ja 
nendega kohanemisse: 
põllumajandusest
pärineva ammoniaagi
heitkoguse 
vähendamine

loomakasvatussektori
s: kasvuhoonegaaside 
heitkoguste ja või 
ammoniaagi 
vähendamise, sh 
sõnnikukäitlemisega 
seotud kohustustega 
loomühikute osakaal

I.11. Süsinikdioksiidi 
sidumise 
võimendamine: 
suurendada mulla 
orgaanilise süsiniku 
sisaldust

R.14. Süsiniku 
säilitamine mullas ja 
biomassis: 
heitkoguste 
vähendamise ning 
süsiniku 
sidumisvõime 
säilitamise ja/või 
suurendamise 
kohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal 
(püsirohumaa, 
põllumajandusmaa
turbarabas, mets jne)

I.12. Säästva energia 
osakaalu
suurendamine 
põllumajanduses: 
taastuvenergia 
tootmine 
põllumajandus- ja 
metsandussektoris

R.15. Roheline 
energia 
põllumajandus- ja 
metsandussektoris: 
investeeringud 
taastuvenergia, sh 
biopõhise energia 
tootmisvõimsusesse

R.16. 
Energiatõhususe 
suurendamine: 
energiasääst 
põllumajanduses

R.17. Metsastatud 
maa: metsastamise ja 
metsamaa loomise, sh 
agrometsanduse 
toetust saav ala

Muudatusettepanek

Panustada kliimamuutuste 
leevendamisse ja nendega 

I.9. 
Põllumajandusettevõtte 

R.12. 
Kliimamuutustega 
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kohanemisse ning säästvasse 
energiasse

vastupanuvõime 
suurendamine: indeks

kohanemine: 
kliimamuutustega 
parema kohanemise 
kohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal

I.10. Panustamine 
kliimamuutuste 
leevendamisse: 
põllumajandusest 
pärinevate 
kasvuhoonegaaside
heitkoguse 
vähendamine

R.13. Heitkoguste 
vähendamine 
loomakasvatussektori
s: kasvuhoonegaaside 
heitkoguste ja või 
ammoniaagi 
vähendamise, sh 
sõnnikukäitlemisega 
seotud kohustustega 
loomühikute osakaal

I.11. Süsinikdioksiidi 
sidumise 
võimendamine: 
suurendada mulla 
orgaanilise süsiniku 
sisaldust

R.14. Süsiniku 
säilitamine mullas ja 
biomassis: 
heitkoguste 
vähendamise ning 
süsiniku 
sidumisvõime 
säilitamise ja/või 
suurendamise 
kohustustega 
hõlmatud 
põllumajandusmaa 
osakaal 
(püsirohumaa, 
püsikultuurid,
põllumajandusmaa 
turbarabas, mets jne)

I.12. Säästva energia 
tootmise ja kasutamise
suurendamine 
põllumajanduses: 
taastuvenergia 
tootmine ja 
kasutamine

R.15. Roheline 
energia 
põllumajandus- ja 
metsandussektoris: 
investeeringud 
taastuvenergia, sh 
biopõhise energia 
tootmis- ja 
kasutusvõimsusesse

R.16.
Energiatõhususe 
suurendamine: 
energiasääst 
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põllumajanduses

R.17. Metsastatud 
maa: metsastamise ja 
metsamaa loomise, sh 
agrometsanduse 
toetust saav ala

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus XXXX vee taaskasutuse 
miinimumnõuete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
XI lisa – taane 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 1107/2009 
taimekaitsevahendite turulelaskmise ja 
nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 
91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – tabel 1 – rida 5

Komisjoni ettepanek

Panustada kliimamuutuste leevendamisse 
ja nendega kohanemisse ning säästvasse 
energiasse 

R.14 Süsiniku säilitamine mullas ja 
biomassis: heitkoguste vähendamise ning 
süsiniku sidumisvõime säilitamise ja/või 
suurendamise kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal (püsirohumaa, 
põllumajandusmaa turbarabas, mets jne) 

Muudatusettepanek

Panustada kliimamuutuste leevendamisse 
ja nendega kohanemisse ning säästvasse 
energiasse

R.14 Süsiniku säilitamine mullas ja 
biomassis: heitkoguste vähendamise ning 
süsiniku sidumisvõime säilitamise ja/või 
suurendamise kohustustega hõlmatud 
põllumajandusmaa osakaal (püsirohumaa, 
püsikultuurid, põllumajandusmaa 
turbarabas, mets jne)

Or. en
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