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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta 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))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0306);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 36 ja 37, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C6-0242/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ja keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning arengukomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et näha toetusesaajate jaoks 
ette uute prioriteetidega seotud tegevuste 
alustamiseks täiendavad stiimulid, tuleks 
neile anda võimalus kehtestada kõrgemad 
toetussummad ja -määrad.

(10) Selleks et näha toetusesaajate jaoks 
ette uute prioriteetidega seotud tegevuste 
alustamiseks täiendavad stiimulid, tuleks 
neile anda võimalus kehtestada kõrgemad 
toetussummad ja -määrad. Liikmesriigid 
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peaksid kohaldama sedasama võimalust 
ka rakendusuuringute tulemusel loodud 
uuenduslike lahenduste edasiandmisele. 

Or. fr

Selgitus

Oluline on tagada innovatsioon maapiirkondades, eelkõige rakendusuuringute abil. 
Uuringute tulemusel loodava oskusteabe edasiandmist põllumajandussektorile ja 
maamajandusele tuleb soodustada I lisas nimetatud piirhindade tõstmise teel.

Muudatusettepanek 2

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 
asjakohane tagada, et kõnealuste rahaliste
vahenditega võrdne summa tuleks 
kasutada uute ülesannetega seotud 
tegevuste toetamiseks.

(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 
asjakohane tagada, et kõnealustest 
rahalistest vahenditest vähemalt 50% 
moodustav summa tuleks kasutada uute 
ülesannetega seotud tegevuste toetamiseks. 

Or. fr

Selgitus

Ehkki uued väljakutsed ja uued vahendid, mida komisjon pakub, on väga olulised, ei tundu 
otstarbekas kasutada sellel eesmärgil kõiki täiendava toetuste ümbersuunamise abil saadud 
summasid. Kuna määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 17 nähakse ette vähemalt 10% 
eraldamine 1. ja 3. teljele ning 25% eraldamine 2. teljele, on uute algatuste rahastamisel 
asjakohane kehtestata 50%ne künnis.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Võttes arvesse kõnealuste rahaliste 
vahenditega võrdsete summade täiendavat, 
konkreetset ja siduvat kasutamist, ei tohiks 
mõjutada maaelu arengu toetamisega 
seotud eesmärkide vahelist tasakaalu.

(12) Võttes arvesse võrdsete summade 
täiendavat ja konkreetset kasutamist, ei 
tohiks mõjutada maaelu arengu 
toetamisega seotud eesmärkide vahelist 
tasakaalu.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Lisatakse järgmine artikkel 16 b:
"Artikkel 16 b

Uuenduslikud lahendused ja 
rakendusuuringute tulemusel loodud 

oskusteabe edasiandmine 

1. Alates 1. jaanuarist 2010 sätestavad 
liikmesriigid oma maaelu arengu 
programmides vastavalt oma 
erivajadustele tegevuste liigid 
rakendusuuringute tulemusel loodud 
uuenduslike lahenduste edasiandmise 
jaoks maamajandusele.

2. Alates 1. jaanuarist 2010 võib lõikes 1 
osutatud tegevuste puhul suurendada I 
lisas kindlaks määratud toetuse määra 10 
protsendipunkti võrra.

Or. fr
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Selgitus

Oluline on tagada innovatsioon maapiirkondades, eelkõige rakendusuuringute abil. 
Uuringute tulemusel loodud oskusteabe edasiandmist põllumajandussektorile ja 
maamajandusele tuleb soodustada I lisas nimetatud piirhindade tõstmise teel. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) Artikkel 30 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 30

Põllumajanduse ja metsanduse arengu ja 
kohanemisega seotud infrastruktuur

Artikli 20 punkti b alapunktis v sätestatud 
toetus võib eeskätt hõlmata 
põllumajandus- ja metsamaale 
juurdepääsu, maakorralduse ja -
parandusega, energiaga varustamise, 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale 
juurdepääsu ning veeressursside 
majandamisega seotud tegevusi.

Or. fr

Selgitus

Vastavalt Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta resolutsioonile Euroopa 
lairibaühenduse poliitika väljatöötamise kohta, sõltub maapiirkondade konkurentsivõime 
areng informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia uuenduslike lahenduste 
kasutuselevõtust. Niisiis tuleks lisada käesoleva määruse artiklisse 30 viide sellisele 
tehnoloogiale. 
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Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. 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.

5 bis. 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 summadest 
50% või rohkem moodustavad summad 
ühenduse toetusena praeguste maaelu 
arengu programmide alusel käesoleva 
määruse artiklis 16a osutatud tegevuste 
jaoks, mis on heaks kiidetud pärast 1. 
jaanuari 2010.

Or. fr

Selgitus

Sama selgitus, mis muudatusettepanekule 2.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Kui programmi lõppedes on käesoleva 
artikli lõikes 5a osutatud tegevuste jaoks 
kasutatud kogusumma väiksem, kui 
artikli 16a lõike 3 punktis b osutatud 
summa, maksab liikmesriik summade 
vahe ühenduse eelarvesse selles ulatuses, 
mille võrra ületati muude kui artiklis 16a 
osutatud tegevuste jaoks kättesaadavaid 

välja jäetud
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kogueraldisi.

Or. fr

Selgitus

Ehkki uued väljakutsed ja uued vahendid, mida komisjon pakub, on väga olulised, ei tundu 
otstarbekas kasutada sellel eesmärgil kõiki täiendava toetuste ümbersuunamise abil saadud 
summasid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 – punkt a a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 1698/2005
Lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Rida 1 asendatakse järgmisega:

artikli 22 
lõige 2

Tegevuse 
alustamise 
toetus (*)

75 000

(*) Tegevuse alustamise toetust võib anda 
ühekordse maksena summas kuni 50 000 EUR
või intressitoetusena, mille kapitaliseeritud 
väärtus ei või ületada 50 000 EUR. Mõlema 
toetuse kogusumma ei või ületada 75 000 EUR.

Or. fr

Selgitus

Kuna noortel põllumajandustootjatel on sageli raskusi, on vaja suurendada nende 
maksimaalset toetussummat.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – II LISA – Prioriteet: taastuvenergia – 4 a rida (uus)

Muudatusettepanek

Jäätmekäitluse parandamine ja 
materjalide korduvkasutus

Artikkel 26: 
põllumajandusettevõte
te moderniseerimine

Artikkel 53: 
mitmekesistamine 
mittepõllumajanduslik
u tegevuse suunas

Artikkel 54: ettevõtte 
rajamise ja 
arendamise toetus

Artikkel 56: 
majanduse ja 
maaelanikkonna 
põhiteenused

Jäätmete hulga 
vähendamine ning 
fossiilkütuste asendamine 

Or. fr

Selgitus

Jäätmekäitlus ja materjalide korduvkasutus aitavad taastuvenergia prioriteedile kaasa.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – II LISA – Prioriteet: taastuvenergia – 4 b rida (uus)

Muudatusettepanek

Päikse-, tuule- ja geotermilise 
energia tootmine ja kasutuselevõtt 
ning soojuse koostootmine 

Artikkel 26: 
põllumajandusettevõte
te moderniseerimine

Artikkel 53: 
mitmekesistamine 
mittepõllumajanduslik
u tegevuse suunas

Artikkel 54: ettevõtte 

Fossiilkütuste asendamine 
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rajamise ja 
arendamise toetus

Artikkel 56: 
majanduse ja 
maaelanikkonna 
põhiteenused

Or. fr

Selgitus

Muu kui põllumajanduslikku päritolu taastuvenergia aitab kaasa fossiilkütuste asendamisele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – II LISA – Prioriteet: veemajandus – 1 a rida (uus)

Muudatusettepanek

Üleujutusohu ohjamine Artikkel 39: 
põllumajanduslik 
keskkonnatoetus

Artikkel 41: 
vähetootlikud 
investeeringud

Üleujutusohu ohjamise 
võimekuse parandamine

Or. fr

Selgitus

Veemajandus peab hõlmama ka ennetavaid meetmeid, sealhulgas seoses vee kogustega.
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