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Muudatusettepanek 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Nõukogu 29. septembri 2003. aasta 
määruse (EÜ) 1782/2003 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks ning 
muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93,
(EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001,
(EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) 
nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 
1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 
2529/2001) rakendamisega seoses saadud 
kogemused näitavad, et toetusmehhanismi 
teatavaid aspekte on vaja kohandada.
Eelkõige tuleks laiendada otsetoetuste 
lahtisidumist tootmisest ja lihtsustada ühtse 
otsemaksete kava toimimist. Samuti tuleks 
märkida, et määrust (EÜ) nr 1782/2003 on 
selle jõustumisest alates oluliselt 
muudetud. Kõnealuseid arenguid arvesse 
võttes ja selguse huvides tuleks kõnealune 
määrus kehtetuks tunnistada ja asendada 
uue määrusega.

(1) Nõukogu 29. septembri 2003. aasta 
määruse (EÜ) 1782/2003 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks ning 
muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93,
(EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001,
(EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) 
nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 
1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 
2529/2001) rakendamisega seoses saadud 
kogemused näitavad, et toetusmehhanismi 
teatavaid aspekte on vaja kohandada.
Eelkõige tuleks laiendada otsetoetuste 
lahtisidumist tootmisest, et saavutada 
täielik tootmisest lahtisidumine, mida 
tuleks kaaluda iga juhtumi puhul eraldi,
ja lihtsustada ühtse otsemaksete kava 
toimimist. Samuti tuleks märkida, et 
määrust (EÜ) nr 1782/2003 on selle 
jõustumisest alates oluliselt muudetud.
Kõnealuseid arenguid arvesse võttes ja 
selguse huvides tuleks kõnealune määrus 
kehtetuks tunnistada ja asendada uue 
määrusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Nõukogu 29. septembri 2003. aasta 
määruse (EÜ) 1782/2003 (millega 
kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika 
raames kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks ning 
muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, 
(EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr 1453/2001, 
(EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) 
nr 1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 
1673/2000, (EMÜ) nr 2358/71 ja (EÜ) nr 
2529/2001) rakendamisega seoses saadud 
kogemused näitavad, et toetusmehhanismi 
teatavaid aspekte on vaja kohandada. 
Eelkõige tuleks laiendada otsetoetuste 
lahtisidumist tootmisest ja lihtsustada ühtse 
otsemaksete kava toimimist. Samuti tuleks 
märkida, et määrust (EÜ) nr 1782/2003 on 
selle jõustumisest alates oluliselt 
muudetud. Kõnealuseid arenguid arvesse 
võttes ja selguse huvides tuleks kõnealune 
määrus kehtetuks tunnistada ja asendada 
uue määrusega.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. es

Muudatusettepanek 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestati põhimõte, mille kohaselt jäetakse 
põllumajandustootjad, kes ei vasta 
teatavatele tingimustele rahva-, loomade ja 
taimetervise, keskkonna ja loomade heaolu 

(2) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestati põhimõte, mille kohaselt jäetakse 
põllumajandustootjad, kes ei vasta 
teatavatele tingimustele rahva-, loomade ja 
taimetervise, keskkonna ja loomade heaolu 
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valdkondades, otsetoetusest ilma või nende 
otsetoetusi vähendatakse. Nõuetele 
vastavuse süsteem on ühenduse 
otsetoetuste lahutamatu osa ja tuleks seega 
säilitada. Kogemused on aga näidanud, et 
mitmed nõuetele vastavuse ulatusega 
seotud nõuded ei ole 
põllumajandustegevuse või 
põllumajandusmaa osas piisavalt 
asjakohased või on suunatud pigem 
riigiasutustele kui põllumajandustootjatele.
Seetõttu on asjakohane kohandada nõuetele 
vastavuse ulatust.

valdkondades, otsetoetusest ilma või nende 
otsetoetusi vähendatakse. Nõuetele 
vastavuse süsteem on ühenduse 
otsetoetuste lahutamatu osa ja tuleks seega 
säilitada. Kogemused on aga näidanud, et 
mitmed nõuetele vastavuse ulatusega 
seotud nõuded ei ole 
põllumajandustegevuse või 
põllumajandusmaa osas piisavalt 
asjakohased või on suunatud pigem 
riigiasutustele kui põllumajandustootjatele.
Samal ajal nõuavad veepuudus ja 
kliimamuutused uut lähenemist 
sotsiaalsete ja keskkonnaalaste
vajadustega seotud tootmisviisidele. 
Seetõttu on asjakohane kohandada nõuetele 
vastavuse ulatust, lihtsustades menetlust ja 
vältides bürokraatlikku lisakoormust.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Põllumajandusliku tegevusega seoses
on teatavates piirkondades muutunud üha 
problemaatilisemaks veeressursside kaitse 
ja majandamine. Seetõttu on asjakohane 
tõhustada ka ühenduse kehtivat 
raamistikku heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste osas, et kaitsta 
veekogusid reostuse ja äravoolu eest ning 
reguleerida veekasutust.

(4) Põllumajandusliku tegevusega seoses
muutub ühenduse järjest suuremas osas
üha problemaatilisemaks veeressursside 
kaitse ja majandamine. Seetõttu on 
asjakohane tõhustada ka ühenduse kehtivat 
raamistikku heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste osas, et tõsta 
veemahutavuse taset, kaitsta veekogusid 
reostuse ja äravoolu eest ning reguleerida 
ratsionaalselt veekasutust.

Or. pl

Selgitus

Kasvav veepuudus, mida täheldatakse ka haritavatel maa-aladel, on muutumas peamiseks 
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keskkonnaprobleemiks ühenduse territooriumil. 

Otsustavate meetmete puudumine veemahutavuse tõstmiseks ja vee ratsionaalsemaks 
kasutamiseks võib põhjustada tõsiseid häireid põllumajandussektoris ning tuua kaasa raskesti 
tagasi pööratavaid keskkonnamuutusi.

Muudatusettepanek 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Põllumajandusliku tegevusega seoses 
on teatavates piirkondades muutunud üha 
problemaatilisemaks veeressursside kaitse 
ja majandamine. Seetõttu on asjakohane 
tõhustada ka ühenduse kehtivat 
raamistikku heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste osas, et kaitsta 
veekogusid reostuse ja äravoolu eest ning 
reguleerida veekasutust.

(4) Põllumajandusliku tegevusega seoses 
on teatavates piirkondades muutunud üha 
problemaatilisemaks veeressursside kaitse 
ja majandamine. Seetõttu on asjakohane 
tõhustada ka ühenduse kehtivat 
raamistikku heade põllumajandus- ja 
keskkonnatingimuste osas, et kaitsta 
veekogusid reostuse ja äravoolu eest ning 
reguleerida veekasutust, kehtestades 
tõhusamad põllu- ja 
veemajandussüsteemid. 

Or. en

Muudatusettepanek 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline 
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 

(6) Säästva põllumajanduse 
soodustamiseks kavandatud vahendite ja 
maaelu arendamiseks kavandatud 
vahendite vahel parema tasakaalu 
saavutamiseks kehtestati määrusega (EÜ) 
nr 1782/2003 otsetoetuste järkjärguline 
kohustuslik vähendamine („toetuste 
ümbersuunamine”). See süsteem tuleks 
säilitada, nagu ka vabastus süsteemi 
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kohaldamisest kuni 5 000 euroste maksete 
suhtes.

kohaldamisest kuni 5 000 euroste maksete 
suhtes, välja arvatud juhul, kui see seab 
ohtu ühenduse põllumajandusettevõtete 
tasuvuse.

Or. es

Selgitus

Põllumajandustootjatele eraldatavate otsetoetuste süstemaatiline vähendamine võib 
vähendada märgatavalt põllumajandusettevõtete tasuvust ning seada ohtu paljude 
põllumajandusettevõtete ellujäämise. Euroopa Liit peab tulevikus suutma end ise 
toiduainetega varustada.

Muudatusettepanek 46
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama.
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama.
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega ühenduse 
territooriumil ning võtta otsustavaid 
meetmeid. Bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmine on tasakaalustatud 
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Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks1

lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta)2 kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid.
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu.

veemajanduse kõrval suur väljakutse ning 
eesmärki peatada bioloogilise 
mitmekesisuse kadu liidu territooriumil 
2010. aastaks ei ole võimalik saavutada, 
kui selles vallas ei tehta lisapingutusi.  
Lisapingutused peaksid hõlmama ka 
ühenduse põllumajandusmudeli 
põhjalikku muutmist, kasutades ära 
nende liikmesriikide kogemusi, kelle 
põllumajandus toetub traditsioonilisele 
väiketootmismudelile. Seetõttu tunnistab
ühendus vajadust lahendada need uued 
probleemid oma poliitikate raames.
Põllumajanduse valdkonnas on nõukogu 
20. septembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 
1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid.
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu.

Or. pl

Justification

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 

                                               
1 Nõukogu järeldused, Brüssel, 18.12.2006, 16164/06.
2 ELT L 277, 21.10.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2012/2006 (ELT L 384, 

29.12.2006, lk 8).



AM\735203ET.doc 9/35 PE409.675v01-00

ET

marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Muudatusettepanek 47
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama.
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saadud vahendeid
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
kutsutud üles oma poliitikaid kohandama.
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005
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(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid.
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu.

(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid.
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest, 
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu.

Or. es

Muudatusettepanek 48
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 

(7) Määrusega (EÜ) nr 1782/2003 
kehtestatud toetuste ümbersuunamise 
mehhanismi abil saavutatavaid sääste 
kasutatakse maaelu arengu poliitika 
meetmete rahastamiseks. Kõnealuse 
määruse vastuvõtmisest alates on 
põllumajandussektor seisnud silmitsi 
mitmete uute ja keeruliste väljakutsetega, 
nagu näiteks kliimamuutused, bioenergia 
kasvav tähtsus ning ka vajadus parema 
veemajanduse ja tõhusama bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse järele. Euroopa 
Ühendust kui Kyoto protokolli osalist on 
kliimamuutuste küsimusi silmas pidades 
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kutsutud üles oma poliitikaid kohandama.
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid.
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest,
suurendades järk-järgult otsetoetuste 
vähendamist toetuste ümbersuunamise 
kaudu.

kutsutud üles oma poliitikaid kohandama.
Veel enam, võttes arvesse veepuuduse ja 
põudadega seoses esinenud tõsiseid 
probleeme, tuleks jätkuvalt tegeleda 
veemajanduse küsimustega. Bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmine on suur 
väljakutse ja kuigi selles vallas on tehtud 
olulisi edusamme, nõuab Euroopa 
Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi saavutamine 2010. aastaks 
lisapingutusi. Ühendus tunnistab vajadust 
lahendada need uued probleemid oma 
poliitikate raames. Põllumajanduse 
valdkonnas on nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2005
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta) kohaselt 
vastuvõetud maaelu arengu programmid 
asjakohane vahend kõnealuste väljakutsete 
lahendamiseks. Selleks et liikmesriigid 
saaksid oma maaelu arengu programme 
vastavalt muuta, ilma et neil oleks vaja 
vähendada praeguseid maaelu arengu 
meetmeid teistes valdkondades, tuleks 
eraldada täiendavaid vahendeid.
Ajavahemikuks 2007–2013 ettenähtud 
finantsperspektiivid ei võimalda aga 
rahaliste vahendite eraldamist ühenduse 
maaelu arengu poliitika tugevdamiseks 
vajalikul määral. Neid asjaolusid 
arvestades on asjakohane koondada suur 
osa vajalikest rahalistest vahenditest,
vähendades otsetoetusi toetuste 
ümbersuunamise kaudu.

Or. nl

Selgitus

Maaelu areng on oluline teema. Toetuste täiendavat ümbersuunamist ei ole tarvis, küll aga 
tuleb laiendada nõukogu määruse 1782/2003 artikli 68 reguleerimisala. Artikkel annab 
liikmesriikidele võimaluse suunata ümber sissetulekutoetusi, näiteks keskkonnasõbralikule 
põllumajandusele. Lisaks on kulude kontroll esimeses sambas paremini organiseeritud kui 
teises sambas.



PE409.675v01-00 12/35 AM\735203ET.doc

ET

Muudatusettepanek 49
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Vabatahtliku ümbersuunamise 
süsteemi kohaldamise valinud liikmesriigid 
peavad arvestama kohustusliku 
ümbersuunamise suurenenud määradega.
Seepärast tuleks nõukogu 27. märtsi 2007. 
aasta määrust (EÜ) nr 378/2007 (milles 
sätestatakse määrusega (EÜ) nr 1782/2003
(millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks) ettenähtud 
otsetoetuste vabatahtliku ümbersuunamise 
eeskirjad) vastavalt muuta.

(10) Vabatahtliku ümbersuunamise 
süsteemi kohaldamise valinud liikmesriigid 
peavad arvestama kohustusliku 
ümbersuunamise määradega. Seepärast 
tuleks nõukogu 27. märtsi 2007. aasta 
määrust (EÜ) nr 378/2007 (milles 
sätestatakse määrusega (EÜ) nr 1782/2003
(millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks) ettenähtud 
otsetoetuste vabatahtliku ümbersuunamise 
eeskirjad) vastavalt muuta.

Or. nl

Selgitus

Maaelu areng on oluline teema. Toetuste täiendavat ümbersuunamist ei ole tarvis, küll aga 
tuleb laiendada nõukogu määruse 1782/2003 artikli 68 reguleerimisala. Artikkel annab 
liikmesriikidele võimaluse suunata ümber sissetulekutoetusi, näiteks keskkonnasõbralikule 
põllumajandusele. Lisaks on kulude kontroll esimeses sambas paremini organiseeritud kui 
teises sambas.

Muudatusettepanek 50
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määruses (EÜ) nr 1782/2003
sätestatud ümbersuunamisega seotud 5 % 
vähendamise kohaldamisest tulenevad 

(11) Käesolevas määruses sätestatud
vähendamiste kohaldamisest tulenevad 
summad tuleks jaotada liikmesriikide vahel 
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summad tuleks jaotada liikmesriikide vahel 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt. On 
siiski asjakohane sätestada, et teatav osa 
summadest jääks liikmesriikidesse, kus 
need on tekkinud. Võttes arvesse rukki 
sekkumiskokkuostu kaotamisest tulenevaid 
struktuurimuudatusi, on asjakohane näha 
teatavate rukkitootmispiirkondade jaoks 
ette erimeetmed, mida osaliselt 
rahastatakse ümbersuunamisest tekkinud 
summadest. Ümbersuunamisega seoses 
kohaldatavatest täiendavatest 
vähendustest tulenevad summad tuleks aga 
anda nende liikmesriikide käsutusse, kus 
need on tekkinud.

objektiivsete kriteeriumide kohaselt. On 
siiski asjakohane sätestada, et teatav osa 
summadest jääks liikmesriikidesse, kus 
need on tekkinud. Võttes arvesse rukki 
sekkumiskokkuostu kaotamisest tulenevaid 
struktuurimuudatusi, on asjakohane näha 
teatavate rukkitootmispiirkondade jaoks 
ette erimeetmed, mida osaliselt 
rahastatakse ümbersuunamisest tekkinud 
summadest. Ümbersuunamise uute 
protsendimäärade ja abi ülemmäära 
kohaldamisest tulenevad summad tuleks 
aga anda nende liikmesriikide käsutusse, 
kus need on tekkinud.

Or. es

Muudatusettepanek 51
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määruses (EÜ) nr 1782/2003 
sätestatud ümbersuunamisega seotud 5 % 
vähendamise kohaldamisest tulenevad 
summad tuleks jaotada liikmesriikide vahel 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt. On 
siiski asjakohane sätestada, et teatav osa 
summadest jääks liikmesriikidesse, kus 
need on tekkinud. Võttes arvesse rukki 
sekkumiskokkuostu kaotamisest tulenevaid 
struktuurimuudatusi, on asjakohane näha 
teatavate rukkitootmispiirkondade jaoks 
ette erimeetmed, mida osaliselt 
rahastatakse ümbersuunamisest tekkinud 
summadest. Ümbersuunamisega seoses 
kohaldatavatest täiendavatest vähendustest 
tulenevad summad tuleks aga anda nende 
liikmesriikide käsutusse, kus need on 
tekkinud.

(11) Määruses (EÜ) nr 1782/2003 
sätestatud ümbersuunamisega seotud 5 % 
vähendamise kohaldamisest tulenevad 
summad tuleks jaotada liikmesriikide vahel 
objektiivsete kriteeriumide kohaselt. On 
siiski asjakohane sätestada, et teatav osa 
summadest jääks liikmesriikidesse, kus 
need on tekkinud. Võttes arvesse rukki 
sekkumiskokkuostu kaotamisest tulenevaid 
struktuurimuudatusi, on asjakohane näha 
teatavate rukkitootmispiirkondade jaoks 
ette erimeetmed, mida osaliselt 
rahastatakse ümbersuunamisest tekkinud 
summadest. Ümbersuunamisega seoses 
kohaldatavatest vähendustest tulenevad 
summad tuleks aga anda nende 
liikmesriikide käsutusse, kus need on 
tekkinud.

Or. nl
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Selgitus

Maaelu areng on oluline teema. Toetuste täiendavat ümbersuunamist ei ole tarvis, küll aga 
tuleb laiendada nõukogu määruse 1782/2003 artikli 68 reguleerimisala. Artikkel annab 
liikmesriikidele võimaluse suunata ümber sissetulekutoetusi, näiteks keskkonnasõbralikule 
põllumajandusele. Lisaks on kulude kontroll esimeses sambas paremini organiseeritud kui 
teises sambas.

Muudatusettepanek 52
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kõik olemasolevad otsetoetused 
tuleks järk-järgult kaotada 2013. aastaks. 
Alates sellest hetkest tuleks 
põllumajandustootjatele toetusi maksta 
üksnes osutatavate avalike teenuste eest, 
nagu bioloogilise mitmekesisuse 
suurendamine ja veemajandus, samuti 
nende saavutuste eest keskkonna, 
loomade heaolu ja toiduohutuse 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjaid tuleb ergutada reageerima turule. Otsetoetused moonutavad turgu 
ning asetavad ühenduse vahenditele suure koorma. Keskkonnajuhtimine oleks mõttekam 
paigutada teise samba alla.

Muudatusettepanek 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) ÜPP esimest sammast tuleks 
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tulevikus säilitada selleks, et tagada 
põllumajandustootja võtmeroll paljude 
maapiirkondade majandusmootorina, 
maastiku säilitajana ja Euroopa Liidus 
sätestatud kõrgete toiduohutusnõuete 
tagajana.

Or. es

Selgitus

Põllumajandustootjatele eraldatavate otsetoetuste süstemaatiline vähendamine võib 
vähendada märgatavalt põllumajandusettevõtete tasuvust ning seada ohtu paljude 
põllumajandusettevõtete ellujäämise. Euroopa Liit peab tulevikus suutma end ise 
toiduainetega varustada.

Muudatusettepanek 54
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas 
tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete 
kava kehtestades jätta liikmesriikidel 
teatavad maksed kõnealusest kavast välja.
Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 
64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5. 
peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste 
läbivaatamine, pidades silmas turu- ja 
struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste 
analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine
muudab tootjate valikud paindlikumaks, 
võimaldades neil tootmisotsuseid langetada 
tasuvuse ja turu reaktsiooni alusel.
Eelkõige kehtib see põllukultuuride, 
humala- ja seemnesektori puhul ning 
teataval määral ka veiselihasektori puhul. 
Seetõttu tuleks kõnealuste sektorite 
tootmisega osaliselt seotud maksed 
integreerida ühtsesse otsemaksete kavva. 
Selleks, et veiselihasektori 
põllumajandustootjad saaksid järk-järgult 

(30) Määrus (EÜ) nr 1782/2003 võimaldas 
tootmisest lahti seotud ühtset otsemaksete 
kava kehtestades jätta liikmesriikidel 
teatavad maksed kõnealusest kavast välja.
Samas sätestati kõnealuse määruse artikli 
64 lõikes 3 kõnealuse määruse III jaotise 5. 
peatüki 2. ja 3. jaoga ettenähtud võimaluste 
läbivaatamine, pidades silmas turu- ja 
struktuuriarenguid. Asjakohaste kogemuste 
analüüs näitab, et tootmisest lahtisidumine
võib muuta tootjate valikud
paindlikumaks, võimaldades neil 
tootmisotsuseid langetada tasuvuse ja turu 
reaktsiooni alusel. Seetõttu tuleks
liikmesriikidel, kes otsustavad jätkata 
tootmisest lahtisidumist, seda lubada.
Kuna tootmisega osaliselt seotud maksed 
kehtestati puu- ja köögiviljasektoris alles 
hiljuti ja üksnes üleminekumeetmena, ei 
ole selliste kavade läbivaatamine vajalik.
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kohaneda uue toetuskorraga, tuleks ette 
näha isasloomade eritoetuse ja 
tapatoetuse lisamise järkjärguline 
kohaldamine. Kuna tootmisega osaliselt 
seotud maksed kehtestati puu- ja 
köögiviljasektoris alles hiljuti ja üksnes 
üleminekumeetmena, ei ole selliste kavade 
läbivaatamine vajalik.

Or. es

Muudatusettepanek 55
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Kuid ammlehmade, lamba- ja 
kitselihasektori osas näib, et teatavate 
piirkondade põllumajandusvaldkondades 
võib tootmise miinimumtaseme säilitamine 
olla jätkuvalt vajalik, iseäranis juhul, kui 
põllumajandustootjatel ei ole võimalust 
muude majanduslike alternatiivide 
kasutamiseks. Sellest tulenevalt peaks 
liikmesriikidel olema võimalus säilitada 
tootmisega seotud toetused praegusel 
tasemel või ammlehmade osas madalamal 
tasemel. Sellisel juhul tuleks ette näha 
erisätted Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1760/2000 ning 
nõukogu määruses (EÜ) nr 21/20041

sätestatud identifitseerimise ja 
registreerimise nõuete osas.

(31) Kuid teatavate piirkondade 
põllumajandusvaldkondades võib tootmise 
miinimumtaseme säilitamine olla jätkuvalt 
vajalik teatavate sektorite tasakaalu 
tagamiseks, iseäranis juhul, kui 
põllumajandustootjatel ei ole võimalust 
muude majanduslike alternatiivide 
kasutamiseks. Sellest tulenevalt peaks 
liikmesriikidel olema võimalus säilitada 
tootmisega seotud toetused praegusel 
tasemel.

Or. es

                                               
1 ELT L 5, 9.1.2004, lk 8.
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Muudatusettepanek 56
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 10%
ülemmääradest eritoetuse andmiseks.
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega.
Tuleks kehtestada vastavad tingimused
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta.

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 20%
ülemmääradest eritoetuse andmiseks.
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate
põllumajanduskindlustuse makseid ja 
rahastada teatavate majanduslike kahjude 
hüvitamist looma- või taimehaiguste 
korral. Ühenduse rahvusvaheliste 
kohustuste täitmist silmas pidades peaksid 
tootmisega seotud toetusmeetmeteks 
kasutatavad vahendid olema piiratud 
asjakohase tasemega. Tuleks kehtestada 
vastavad tingimused
põllumajanduskindlustuse ning looma-
või taimehaigustega seotud hüvitise 
rahalise toetamise kohta.

Or. es
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Muudatusettepanek 57
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 10 %
ülemmääradest eritoetuse andmiseks.
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega.
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta.

(32) Liikmesriikidel tuleks lubada kasutada 
selgelt määratletud juhtudel kuni 5 %
ülemmääradest eritoetuse andmiseks.
Selline toetus peaks liikmesriikidel 
võimaldama käsitleda 
keskkonnaprobleeme ning edendada 
põllumajandustoodete kvaliteeti ja 
turustamist. Eritoetust peaks võimaldama 
ka piimakvootide järkjärgulise kaotamise 
ja eriti tundlike valdkondade toetuste 
tootmisest lahtisidumise tagajärgede 
leevendamiseks. Arvestades tõhusa 
riskijuhtimise kasvavat olulisust, tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus rahaliselt 
toetada põllumajandustootjate saagi 
kindlustusmakseid ja rahastada teatavate 
majanduslike kahjude hüvitamist looma-
või taimehaiguste korral. Ühenduse 
rahvusvaheliste kohustuste täitmist silmas 
pidades peaksid tootmisega seotud 
toetusmeetmeteks kasutatavad vahendid 
olema piiratud asjakohase tasemega.
Tuleks kehtestada vastavad tingimused 
saagi kindlustamise ning looma- või 
taimehaigustega seotud hüvitise rahalise 
toetamise kohta.

Or. en

Selgitus

Erinevusi liikmesriikide vahel tuleb vähendada niipalju kui võimalik. Liikmesriikidele tuleb 
võimaldada teatavat paindlikkust, et nad saaksid toetada konkreetseid sektoreid kindlal 
hetkel, samas tuleb vältida moonutusi liikmesriikide vahel.
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Muudatusettepanek 58
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Arvestades tõhusa riskijuhtimise 
kasvavat olulisust, tuleks liikmesriikidele 
anda võimalus rahaliselt toetada 
põllumajandustootjate 
põllumajanduskindlustuse makseid ja 
rahastada teatavate majanduslike kahjude 
hüvitamist looma- või taimehaiguste 
korral.

Or. es

Selgitus

Ei tohi unustada, et olemasolevad põllumajanduskindlustused ei hõlma üksnes saaki, vaid ka 
loomakasvatust.

Muudatusettepanek 59
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine 
ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine 
olid ühise põllumajanduspoliitika 
reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. 
aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus 
säilitada mitmete põllukultuuride puhul.
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel 
saadud kogemused koos turuolukorra 
arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 
2003. aastal hoiti ühtsest otsemaksete 
kavast eraldi, saab sellega nüüd 
integreerida, et soodustada rohkem turule 
orienteeritud ja säästvat põllumajandust.
Iseäranis kehib see oliiviõlisektori puhul, 

(36) Otsetoetuste tootmisest lahtisidumine 
ja ühtse otsemaksete kava kehtestamine 
olid ühise põllumajanduspoliitika 
reformiprotsessi olulised osad. Kuid 2003. 
aastal oli mitmel põhjusel vaja eritoetus 
säilitada mitmete põllukultuuride puhul.
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 rakendamisel 
saadud kogemused koos turuolukorra 
arenguga osutavad sellele, et kavad, mis 
2003. aastal hoiti ühtsest otsemaksete 
kavast eraldi, saaks liikmesriigi soovi 
korral sellega nüüd integreerida, et 
soodustada rohkem turule orienteeritud ja 
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kus kohaldati üksnes väga piiratut 
tootmisega sidumist. Samuti kehtib see 
kõva nisu, valgurikaste kultuuride, riisi, 
kartulitärklise ja pähklite toetuste puhul, 
kus allesjäänud tootmisega seotud 
toetuste tõhususe langus toetab tootmisest 
lahtisidumise valikut. Lina puhul on 
samuti asjakohane kaotada 
töötlemistoetus ja integreerida asjaomased 
summad ühtsesse otsemaksete kavva. 
Riisi, kuivsööda, kartulitärklise ja lina 
puhul tuleks ette näha üleminekuperiood, 
et tagada nende võimalikult sujuv 
üleminek tootmisest lahtiseotud toetusele. 
Pähklite osas tuleks liikmesriikidel lubada 
jätkata toetuse riikliku osa maksmist 
tootmisega seotud viisil, et pehmendada 
tootmisest lahtisidumise mõju.

säästvat põllumajandust.

Or. es

Muudatusettepanek 60
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva integreerimise tulemusel tuleks ette 
näha kõnealuse kava kohase individuaalse 
sissetulekutoetuse uue taseme arvutamine. 
Pähklite, kartulitärklise, lina ja kuivsööda 
puhul peaks suurenenud toetuse andmise 
aluseks olema põllumajandustootjate 
viimaste aastate toetused. Kuid senini 
ühtsest otsemaksete kavast osaliselt välja 
jäetud toetuste hõlmamise osas tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus kasutada 
esialgseid võrdlusperioode.

(37) Uute kavade ühtsesse otsemaksete 
kavva võimaliku integreerimise tulemusel 
tuleks ette näha kõnealuse kava kohase 
individuaalse sissetulekutoetuse uue 
taseme arvutamine. 

Or. es
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Muudatusettepanek 61
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) riisi, tärklisekartuleid, puuvilla, suhkrut, 
puu- ja köögivilja, lamba- ja kitseliha ning 
veise- ja vasikaliha tootvate 
põllumajandustootjate toetuskavad;

d) riisi, valgurikkaid kultuure, kuivsööta,
tärklisekartuleid, puuvilla, suhkrut, puu- ja 
köögivilja, pähkleid, tubakat, lamba- ja 
kitseliha ning veise- ja vasikaliha tootvate 
põllumajandustootjate toetuskavad;

Or. es

Muudatusettepanek 62
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „põllumajandustootja” – füüsiline või 
juriidiline isik või selliste isikute rühm, 
olenemata sellest, missugune õiguslik 
seisund sellele rühmale ja rühma liikmetele 
on riikliku õigusega antud, kelle 
põllumajandusettevõte asub ühenduse 
territooriumil, nagu on osutatud 
asutamiselepingu artiklis 299, ning kes 
tegeleb põllumajandusliku tegevusega;

(a) „põllumajandustootja” – füüsiline või 
juriidiline isik või selliste isikute rühm, 
olenemata sellest, missugune õiguslik 
seisund sellele rühmale ja rühma liikmetele 
on riikliku õigusega antud, kelle 
põllumajandusettevõte asub ühenduse 
territooriumil, nagu on osutatud 
asutamiselepingu artiklis 299, ning kes 
tegeleb põllumajandusliku tegevusega, mis 
on ta põhiline sissetulekuallikas;

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et toetusi eraldatakse füüsilistele või juriidilistele isikutele, kes on 
võimelised pidama ülal sotsiaalmajanduslikku võrgustikku, eelkõige teatavates 
põllumajanduspiirkondades, ning kaitsma keskkonda heade põllumajandustavadega, mis on 
nende põhiline sissetulekuallikas.  
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Muudatusettepanek 63
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) keskkond, b) looduskeskkonna olukord,

Or. pl

Selgitus

Mõiste „keskkond” majandamisnõudena on laialivalguv. Oluline kriteerium on 
„looduskeskkonna olukord”.

Muudatusettepanek 64
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon viib 2009. aastal läbi 
üksikasjaliku uuringu, et teha kindlaks, 
kuidas põllumajandussektoris saab 
vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, esitamaks tulevaste 
ettepanekute toetuseks kaalukaid 
teaduslikke tõendeid. 

Or. en

Selgitus

Põllumajandussektoris tehakse juba suuri pingutusi, et vähendada keskkonnamõju. Enne uute 
ettepanekute esitamist tuleb põhjalike teaduslike uuringute alusel kindlaks teha, mis eesmärgil 
ja millistel tingimustel tuleb kehtestada eeskirju ja püstitada eesmärke.
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Muudatusettepanek 65
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. 2013. aastaks tühistab komisjon kõik 
eksporditoetused.

Or. en

Selgitus

WTO võttis kohustuse tühistada 2013. aastaks kõik eksporditoetused. EL peaks seega tegema 
pingutusi selle eesmärgi saavutamiseks. 

Muudatusettepanek 66
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel esimesest lõigust 
siiski kõrvale kalduda, tingimusel et ta 
võtab kasutusele meetmed oma 
püsikarjamaa kogupindala märkimisväärse 
vähenemise vältimiseks.

Liikmesriik võib nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel esimesest lõigust 
siiski kõrvale kalduda, tingimusel et ta 
võtab kasutusele meetmed oma 
püsikarjamaa kogupindala märkimisväärse 
vähenemise vältimiseks, toetudes 
keskkonnahüvitise põhimõttele. 

Or. pl

Selgitus

Keskkonnahüvitise põhimõte võimaldab korvata kõrge loodusliku väärtusega maa 
vähenemisest tulenevaid kaotusi. Kuna säästvalt majandatud karjamaadel on keskkonna 
seisukohast suur tähtsus, on oluline takistada nende kadumist pikas perspektiivis.
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Muudatusettepanek 67
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 5 000 
eurot, vähendatakse kuni 2012. aastani igal 
aastal järgmise protsendimäära võrra:

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 5 000 
eurot, vähendatakse kuni 2012. aastani igal 
aastal 5 % võrra.

a) 2009: 7 % a) 2009: 5 %
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %,
c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %,
d) 2012: 13 % d) 2012: 5 %

Or. nl

Selgitus

Maaelu areng on oluline teema. Toetuste täiendavat ümbersuunamist ei ole tarvis, küll aga 
tuleb laiendada nõukogu määruse 1782/2003 artikli 68 reguleerimisala. Artikkel annab 
liikmesriikidele võimaluse suunata ümber sissetulekutoetusi, näiteks keskkonnasõbralikule 
põllumajandusele. Lisaks on kulude kontroll esimeses sambas paremini organiseeritud kui 
teises sambas.

Muudatusettepanek 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 5 000 
eurot, vähendatakse kuni 2012. aastani igal 
aastal järgmise protsendimäära võrra:

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 5 000 
eurot, vähendatakse kuni 2012. aastani igal 
aastal järgmise protsendimäära võrra:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5 %
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c) 2011: 11 %, c) 2011: 5 %
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5 %

Or. es

Selgitus

Põllumajandustootjatele eraldatavate otsetoetuste süstemaatiline vähendamine võib 
vähendada märgatavalt põllumajandusettevõtete tasuvust ning seada ohtu paljude 
põllumajandusettevõtete ellujäämise. Euroopa Liit peab tulevikus suutma end ise 
toiduainetega varustada.

Muudatusettepanek 69
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 5 000 
eurot, vähendatakse kuni 2012. aastani igal 
aastal järgmise protsendimäära võrra:

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 5 000 
eurot, vähendatakse kuni 2012. aastani igal 
aastal järgmise protsendimäära võrra:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,
b) 2010: 9 %, b) 2009: 5 %,

c) 2011: 11 %, c) 2009: 5 %,
d) 2012: 13 %. d) 2009: 5 %.

Or. es

Selgitus

a) Muudatusettepanek kordab Euroopa Parlamendis 12. märtsil 2008. aastal suure 
häälteenamusega vastuvõetud resolutsiooni sätteid.

b) Muudatusettepanek kordab Euroopa Parlamendis 12. märtsil 2008. aastal suure 
häälteenamusega vastuvõetud resolutsiooni sätteid.

c) Muudatusettepanek kordab Euroopa Parlamendis 12. märtsil 2008. aastal suure 
häälteenamusega vastuvõetud resolutsiooni sätteid.
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d) Muudatusettepanek kordab Euroopa Parlamendis 12. märtsil 2008. aastal suure 
häälteenamusega vastuvõetud resolutsiooni sätteid.

Muudatusettepanek 70
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud vähendusi 
suurendatakse järgmiselt:

välja jäetud

(a) 100 000 ja 199 999 euro vahele 
jäävaid summasid kolme protsendipunkti 
võrra,
(b) 200 000 ja 299 999 euro vahele 
jäävaid summasid kuue protsendipunkti 
võrra,
(c) 300 000 eurost algavaid summasid 
üheksa protsendipunkti võrra.

Or. en

Selgitus

Pindalatoetustega tuleks põllumajandustootjatele tasuda iga hektari hea keskkonnajuhtimise 
eest. Järkjärguline ümbersuunamine põhjustab bürokraatia kasvu ning suuremad 
põllumajandusettevõtted jaotatakse osadeks, mis toob kaasa täiendava haldus- ja 
finantskoormuse, ilma et rahastamine üldiselt väheneks. 

Muudatusettepanek 71
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud vähendusi 
suurendatakse järgmiselt:

2. Lõikes 1 osutatud vähendusi 
suurendatakse järgmiselt:

a) 100 000 ja 199 999 euro vahele jäävaid a) 100 000 ja 199 999 euro vahele jäävaid 
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summasid kolme protsendipunkti võrra, summasid kahe protsendipunkti võrra,
b) 200 000 ja 299 999 euro vahele jäävaid 
summasid kuue protsendipunkti võrra,

b) 200 000 ja 299 999 euro vahele jäävaid 
summasid kolme protsendipunkti võrra,

c) 300 000 eurost algavaid summasid
üheksa protsendipunkti võrra.

c) 300 000 eurost algavaid summasid nelja
protsendipunkti võrra.

Or. es

Justification

a) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

b) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

c) Dans sa résolution du 12 mars 2008, le PE a proposé, à une majorité écrasante, une 
modulation progressive avec indication précise des plafonds; il importe de reprendre ici ses 
orientations.

Muudatusettepanek 72
Johannes Blokland

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud vähendusi
suurendatakse järgmiselt:

2. Lõikes 1 osutatud vähendust
suurendatakse järgmiselt:  

Or. nl

Selgitus

Maaelu areng on oluline teema. Toetuste täiendavat ümbersuunamist ei ole tarvis, küll aga 
tuleb laiendada nõukogu määruse 1782/2003 artikli 68 reguleerimisala. Artikkel annab 
liikmesriikidele võimaluse suunata ümber sissetulekutoetusi, näiteks keskkonnasõbralikule 
põllumajandusele. Lisaks on kulude kontroll esimeses sambas paremini organiseeritud kui 
teises sambas.
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Muudatusettepanek 73
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõiki lõigetes 1 ja 2 osutatud 
summasid kasutatakse teises sambas 
üksnes keskkonnaalasteks eesmärkideks, 
mille seas tuleb rõhku panna pinnase ja 
veeressursside kaitsele.

Or. en

Selgitus

On kasulik rõhutada, et varasemate otsetoetuste summad, mida vähendatakse keskmiselt 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud määradele, tuleb suunata keskkonnaalaste eesmärkide 
saavutamiseks. 

Muudatusettepanek 74
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Viie protsendipunktilisele 
vähendamisele vastavad summad 
jaotatakse asjaomastele liikmesriikidele 
artikli 128 lõikes 2 osutatud korras 
järgmiste kriteeriumide alusel:

välja jäetud

(a) põllumajandusmaa,

(b) põllumajanduslik tööhõive,
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(c) sisemajanduse kogutoodang (SKT) 
elaniku kohta ostujõu pariteedi järgi.

Iga asjaomane liikmesriik saab siiski 
vähemalt 80 % kogusummadest, mis 
toetuste ümbersuunamise tulemusel on 
kõnealuses liikmesriigis tekkinud.

Or. en

Selgitus

Pindalatoetustega tuleks põllumajandustootjatele tasuda iga hektari hea keskkonnajuhtimise 
eest. Järkjärguline ümbersuunamine põhjustab bürokraatia kasvu ning suuremad 
põllumajandusettevõtted jaotatakse osadeks, mis toob kaasa täiendava haldus- ja 
finantskoormuse, ilma et rahastamine üldiselt väheneks. 

Muudatusettepanek 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetusõigused, mida ei aktiveerita kahe 
aasta jooksul, lähevad riiklikku reservi, 
välja arvatud artikli 36 lõikes 1 määratletud 
vääramatu jõu ja erandlike asjaolude 
korral.

Toetusõigused, mida ei aktiveerita kahe 
aasta jooksul, lähevad riiklikku reservi, 
välja arvatud artikli 36 lõikes 1 määratletud 
vääramatu jõu ja erandlike asjaolude 
korral. Neid vahendeid tuleb kasutada 
eeskätt selleks, et lihtsustada noorte 
juurdepääsu põllumajandustegevusele, 
tagamaks põlvkondade vahetus.

Or. es

Selgitus

Ühisel põllumajanduspoliitikal ei ole vahendeid põlvkondade vahetuse edendamiseks, ehkki 
see on hädavajalik, et tagada põllumajanduse püsimine.
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Muudatusettepanek 76
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad hiljemalt 1. 
augustiks 2009 otsustada alates 2010. 
aastast kasutada kuni 10 % oma artiklis 41 
osutatud riiklikest ülemääradest 
põllumajandustootjate toetamiseks:

1. Liikmesriigid võivad hiljemalt 1. 
augustiks 2009 otsustada alates 2010. 
aastast kasutada kuni 20 % oma artiklis 41 
osutatud riiklikest ülemääradest 
põllumajandustootjate toetamiseks:

Or. es

Muudatusettepanek 77
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) saagi kindlustusmaksete toetamise 
vormis kooskõlas artiklis 69 sätestatud 
tingimustega;

d) põllumajanduskindlustuse maksete
toetamise vormis kooskõlas artiklis 69 
sätestatud tingimustega;

Or. es

Muudatusettepanek 78
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) investeerimisfondidega taime- ja 
loomahaiguste korral kooskõlas artiklis 70 
sätestatud tingimustega.

e) investeerimisfondidega kooskõlas 
artiklis 70 sätestatud tingimustega

Or. es
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Muudatusettepanek 79
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saagi kindlustamine Põllumajanduskindlustus

Or. es

Muudatusettepanek 80
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada
saagi kindlustusmakseid ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest tulenevate kahjude 
vastu.

1. Liikmesriigid võivad rahaliselt toetada
põllumajanduskindlustuse makseid 
loodusõnnetustest, ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest või taime- ja 
loomahaigustest tulenevate majanduslike
kahjude vastu.

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad
ebasoodsad ilmastikutingimused selliseid 
loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad 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.

Käesoleva artikli kohaldamisel tähendavad
mõisted:

„ebasoodsad ilmastikutingimused” 
selliseid loodusõnnetusega võrreldavaid 
ilmastikutingimusi nagu külm, rahe, jää, 
vihm või põud, mis hävitavad rohkem kui 
30 % asjaomase põllumajandustootja 
keskmisest aastatoodangust kolme eelneva 
aasta jooksul või eelneva viieaastase 
perioodi kolme aasta keskmisest, välja 
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arvatud kõige kõrgem ja kõige madalam 
näitaja.
„majanduslik kahju” lisakulu, mis on 
põllumajandustootjale tekkinud seoses 
tema poolt võetavate erandlike 
meetmetega, et vähendada asjaomase turu 
varustamist või märkimisväärset toodangu 
kadu. Majandusliku kahjuna ei käsitata 
kulusid, mille osas saab hüvitist anda 
muude ühenduse sätete alusel või mis 
tulenevad muude tervishoiu, veterinaar-
ja fütosanitaarmeetmete kohaldamisest.

Or. es

Muudatusettepanek 81
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajandustootjale makstava rahalise 
toetuse määr on 60 % makstavast 
kindlustusmaksest. Liikmesriigid võivad 
otsustada suurendada rahalist toetust 
70 %-ni, võttes arvesse ilmastikutingimusi 
või asjaomase sektori olukorda.

2. Põllumajandustootjale makstava rahalise 
toetuse määr on kas 80 % või 50 %
makstavast kindlustusmaksest, vastavalt 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1857/2007 
artikli 12 punktis 2 osutatud 
kriteeriumidele.

Or. es

Muudatusettepanek 82
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Saagi kindlustuskaitse on võimalik 
üksnes siis, kui asjaomase liikmesriigi 
pädev riigiasutus on ilmastikunähtuse 
tunnistanud ametlikult ebasoodsaks 

välja jäetud



AM\735203ET.doc 33/35 PE409.675v01-00

ET

ilmastikutingimuseks.

Or. es

Muudatusettepanek 83
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad näha ette, et 
põllumajandustootjatele makstakse rahalist 
hüvitist taime- või loomahaiguse 
põhjustatud majanduslike kahjude eest, 
toetades rahaliselt investeerimisfonde.

1. Liikmesriigid võivad näha ette, et 
põllumajandustootjatele makstakse rahalist 
hüvitist loodusõnnetuste, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste või taime- või 
loomahaiguse põhjustatud majanduslike 
kahjude eest, toetades rahaliselt 
investeerimisfonde.

Or. es

Muudatusettepanek 84
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „investeerimisfond” riikliku õiguse 
kohaselt liikmesriigi akrediteeritud 
süsteemi sellesse kuuluvate 
põllumajandustootjate kindlustamiseks, 
mille kaudu makstakse hüvitisi 
põllumajandustootjatele, keda mõjutavad 
taime- või loomahaiguse puhangu 
põhjustatud majanduslikud kahjud;

a) „investeerimisfond” riikliku õiguse 
kohaselt liikmesriigi akrediteeritud 
süsteemi sellesse kuuluvate 
põllumajandustootjate kindlustamiseks, 
mille kaudu makstakse hüvitisi 
põllumajandustootjatele, keda mõjutavad
loodusõnnetuste, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste või taime- või 
loomahaiguse puhangu põhjustatud 
majanduslikud kahjud 
põllumajandusettevõttele;

Or. es
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Muudatusettepanek 85
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „ebasoodsad ilmastikutingimused”–
sellised loodusõnnetusega võrreldavad 
ilmastikutingimused nagu külm, rahe, 
jää, vihm või põud, mis hävitavad 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.

Or. es

Muudatusettepanek 86
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Rahaline toetus ei tohi ületada 60 %
lõikes 4 osutatud kuludest. Liikmesriigid 
võivad otsustada suurendada oma rahalist 
toetust 70 %-ni, võttes arvesse asjaomase 
sektori olukorda. Rahaliste toetustega 
katmata kulud kannavad
investeerimisfondi kuuluvad
põllumajandustootjad.

5. Rahaline toetus ei tohi ületada 80 %
lõikes 4 osutatud kuludest. Rahaliste 
toetustega katmata kulud kannavad
investeerimisfondiga ühinenud
põllumajandustootjad.

Or. es
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Muudatusettepanek 87
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid määratlevad 
investeerimisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade haldamise ja 
kontrolli osas.

7. Liikmesriigid määratlevad 
investeerimisfondide loomise ja haldamise 
eeskirjad, eelkõige põllumajandustootjatele 
kriisi korral hüvitiste maksmise ja 
kõnealuste eeskirjade haldamise ja 
kontrolli osas. Enne eeskirjade 
kohaldamist teavitavad liikmesriigid WTO 
korralduskomiteed, et kooskõlastada 
ühenduse tasandil võetavad meetmed.

Or. es
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