
AD\739014ET.doc PE409.506v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Regionaalarengukomisjon

2008/0105(CNS)

11.9.2008

ARVAMUS
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta
(KOM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

Arvamuse koostaja: Markus Pieper



AD\739014ET.doc 2/7 PE409.506v02-00

ET

PA_Legam



AD\739014ET.doc 3/7 PE409.506v02-00

ET

LÜHISELGITUS

Raportöör on ettepanekuga rahul ja ta arvab, et ühise põllumajanduspoliitika tervisekontroll 
peaks andma võimaluse vähendada bürokraatiat, lihtsustada menetlusi ja parandada vahendite 
koordineerimist.

Seetõttu leiab raportöör, et maaelu arengu ja muude sellega seotud ELi poliitikate, näiteks 
ühtekuuluvuspoliitika, rahastamise puhul tuleb kasutada koordineeritud lähenemisviisi. See 
aitaks koordineerida sekkumisi, vältida kattumist ja suurendad kasutada olevaid vahendeid.

Kuna maaelu arengu rahastamine on juba finantssurve all, tuleb tagada olemasolevate 
meetmete ja heakskiidetud sekkumiste rakendamiseks piisav rahastamine. Seetõttu tuleks 
liikmesriikidele anda võimalus välja töötada maaelu arengu programmid oma konkreetsete 
vajaduste kohaselt.

Arvestades maaelu arengu üldiselt piiratud ressursse, on raportöör seisukohal, et tuleks 
kaaluda struktuuriliseks ja maaelu arenguks ette nähtud vahendite ühendamist. Seetõttu peaks 
struktuurifondide kasutamata jäänud vahendite (tulenevalt N+2, N+3 reeglist) kasutamise 
võimalus olema tähtis meede, mis võib viia mitte üksnes ühtekuuluvuspoliitika, vaid ka 
maaelu arengu programmide toetamiseni (isegi kui neid praegu rahastatakse rubriigist 2), ja 
selleks tuleb suurendada paindlikkust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kooskõlas nõukogu XX/XX/2008. 
aasta määruse (EÜ) nr XXXX/XXXX 
[millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks] artikli 9 
lõikega 4 ja artikli 10 lõikega 4 tuleb 
maaelu arengu toetuseks kasutada rahalisi 
vahendeid, mis on saadud täiendava 
toetuste ümbersuunamise abil. On 

(11) Kooskõlas nõukogu XX/XX/2008. 
aasta määruse (EÜ) nr XXXX/XXXX 
[millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad 
põllumajandustootjate jaoks] artikli 9 
lõikega 4 ja artikli 10 lõikega 4 tuleb 
maaelu arengu toetuseks kasutada rahalisi 
vahendeid, mis on saadud täiendava 
toetuste ümbersuunamise abil. On 
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asjakohane tagada, et kõnealuste rahaliste 
vahenditega võrdne summa tuleks kasutada 
uute ülesannetega seotud tegevuste 
toetamiseks.

asjakohane tagada, et kõnealuste rahaliste 
vahenditega võrdne summa tuleks kasutada 
nii praeguste kui ka uute ülesannetega 
seotud tegevuste toetamiseks vastavalt iga 
liikmesriigi otsustele. Tuleb siiski 
hoolitseda selle eest, et ei takistataks 
põllumajanduslikku tootmist, kus selle osa 
maapiirkonna arengus on ülioluline.

Selgitus

Lisaks hiljuti kindlaks tehtud uutele väljakutsetele tuleb tagada, et olemasolevaid meetmeid ja 
heakskiidetud sekkumisi rahastatakse nende rakendamiseks piisavalt.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek, Muudatusettepanek

(11 a) Need tegevused peaksid olema 
kooskõlas muudest ühenduse fondidest ja 
eelkõige struktuurifondidest (Euroopa 
Regionaalarengu Fond, Euroopa 
Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond) 
rahastatavate tegevustega.

Selgitus

Kooskõlastatud lähenemisviis teiste asjaomaste ELi poliitikatega, näiteks 
ühtekuuluvuspoliitikaga, aitaks koordineerida sekkumisi, vältida kattumist ja suurendad 
kasutada olevaid vahendeid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Maaelu arengu programmide 
piisava rahastamise kindlustamiseks 
tuleks suurendada paindlikkust, et samas 
liikmesriigis oleks selleks võimalik 
kasutada ka struktuurifondidest (rubriik 
1b) kasutamata jäänud vahendeid.
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Selgitus

Võimalust kasutada struktuurifondide kasutamata jäänud vahendeid (tulenevalt N+2, N+3 
reeglist - rubriik 1b) muude ELi ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu arengu programmide 
toetamiseks tuleb tõsiselt kaaluda. Kohapealsete struktuuriliste tegevuste jaoks kasutada 
olevate piiratud vahendite tõttu on vaja sellel eesmärgil luua uus süsteem. Samuti tuleks 
suurendada paindlikkust, et neid vahendeid saaks kasutada ka maaelu arenguks, mida praegu 
rahastatakse rubriigist 2.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 16a – lõige 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad muudest 
ühenduse fondidest, eelkõige 
struktuurifondidest, rahastavate sarnaste 
tegevuste koostoime ja töötavad vajaduse 
korral välja tervikliku lähenemisviisi 
strateegiatele, tegevustele ja 
rahastamisele.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 2 selgitust.

Muudatusettepanek 5
Iratxe García Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) Artiklit 60 muudetakse järgmiselt:
Kui käesolevasse jakku kuuluv meede on 
suunatud tegevustele, mis on abikõlblikud 
ka mõne muu ühenduse toetusvahendi, 
sealhulgas struktuurifondide ja ühenduse 



AD\739014ET.doc 6/7 PE409.506v02-00

ET

kalanduse toetusvahendi kohaselt, määrab 
liikmesriik igas programmis kindlaks 
EAFRD ja muude ühenduse 
toetusvahendite poolt toetatavate tegevuste 
halduskontrollid.

Selgitus

Meelevaldsete piirangute kontrolli kehtestamine tähendab praktikas seda, et teatavatele puu-
ja köögivilja-, veini-, oliiviõli-, lamba-, looma- ja vasikaliha-, mesindus- ja suhkrusektori 
ettevõtjatele on juurdepääs ühele kahest vahendist (ühisele turukorraldusele või maaelu 
arengukavale) takistatud. Kahekordset rahastamist on võimalik vältida halduskontrolliga, 
mitte aprioorset laadi ülemmäära tüüpi meelevaldsete piirangutega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 69 – lõige 5 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Liikmesriigid kasutavad ajavahemikul 
1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 
2015 määruse (EÜ) [nr XXXX/2008 (uus 
otsetoetuskavade määrus)] artikli 9 lõike 4 
ja artikli 10 lõike 4 kohasest kohustuslikust 
toetuste ümbersuunamisest tulenevate 
summadega võrdsed summad ühenduse 
toetusena praeguste maaelu arengu 
programmide alusel käesoleva määruse 
artiklis 16a osutatud tegevuste jaoks, mis 
on heaks kiidetud pärast 1. jaanuari 2010.

(5a) Liikmesriigid kasutavad ajavahemikul 
1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 
2015 määruse (EÜ) [nr XXXX/2008 (uus 
otsetoetuskavade määrus)] artikli 9 lõike 4 
ja artikli 10 lõike 4 kohasest kohustuslikust 
toetuste ümbersuunamisest tulenevate 
summadega võrdsed summad ühenduse 
toetusena praeguste maaelu arengu 
programmide alusel nii praeguste kui ka 
uute tegevuste jaoks, mis on seotud uute 
väljakutsetega iga liikmesriigi otsuste 
kohaselt.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.
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