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Muudatusettepanek 74
Britta Reimers

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Lõige 1

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1. võtab vastu allpool toodud esimese 
lugemise seisukoha;

1. lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

Or. de

Selgitus

Vabas ja turule orienteeritud Euroopas oleks nii põllumajandustootjatel kui ka tarbijatel 
parem, kui põllumajandus vabastataks hoidjariigi finantssõltuvusest. Kahjuks ei ole komisjon 
oma ettepanekus seda teed läinud ega kaota süstemaatiliselt toetusi. Selle asemel on 
olemasolevat korda laiendatud ning suurem bürokraatia tekitab veelgi rohkem kulusid 
taotlejatele ja liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 75
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamise ja riskijuhtimisega 
põllumajanduses, põllumajandusest ja 
metsandusest sõltuvate ökosüsteemide 
taastamise, säilitamise ja edendamisega, 
ressursitõhususega, põllumajanduses, 
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
üleminekuga vähese CO2-heitega 
majandusele ning maapiirkondades 

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse
konkurentsivõimega eri tasanditel 
(kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja
rahvusvahelisel) ja
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamise ja riskijuhtimisega 
põllumajanduses, põllumajandusest ja 
metsandusest sõltuvate ökosüsteemide 
taastamise, säilitamise ja edendamisega, 
ressursitõhususega, põllumajanduses, 
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
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sotsiaalse kaasamise edendamise, 
majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega.
Selliselt toimides tuleb võtta arvesse 
erinevaid olukordi, mis on tingitud 
maapiirkondade võimalike toetusesaajate 
eri tunnustest ja kategooriatest, ning 
innovatsiooni ja keskkonna ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nende 
muutustega kohanemise läbivaid eesmärke.
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses ja 
metsanduses ning maapiirkondades tuleks 
teadmussiirde ja innovatsiooniga seotud 
liidu prioriteete kohaldada horisontaalselt 
seoses liidu muude maaelu arengut 
käsitlevate prioriteetidega.

üleminekuga vähese CO2-heitega 
majandusele ning maapiirkondades 
sotsiaalse kaasamise edendamise, 
majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega.
Lisaks peab põllumajandustootjate, 
põllumajandusettevõtete ja maaelu 
arengu võrgustike koostöö ja 
ühismeetmete ergutamine olema kaalukas 
prioriteet, et tagada põllumajanduse ja 
maapiirkondade pikaajalist õitsengut ja 
kestlikkust. Selliselt toimides tuleb võtta 
arvesse erinevaid olukordi, mis on tingitud 
maapiirkondade võimalike toetusesaajate 
eri tunnustest ja kategooriatest, ning 
innovatsiooni ja keskkonna ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nende 
muutustega kohanemise läbivaid eesmärke.
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses ja 
metsanduses ning maapiirkondades tuleks 
teadmussiirde ja innovatsiooniga seotud 
liidu prioriteete kohaldada horisontaalselt 
seoses liidu muude maaelu arengut 
käsitlevate prioriteetidega.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
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maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamise ja riskijuhtimisega 
põllumajanduses, põllumajandusest ja 
metsandusest sõltuvate ökosüsteemide 
taastamise, säilitamise ja edendamisega, 
ressursitõhususega, põllumajanduses, 
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
üleminekuga vähese CO2-heitega 
majandusele ning maapiirkondades 
sotsiaalse kaasamise edendamise, 
majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega.
Selliselt toimides tuleb võtta arvesse 
erinevaid olukordi, mis on tingitud 
maapiirkondade võimalike toetusesaajate 
eri tunnustest ja kategooriatest, ning 
innovatsiooni ja keskkonna ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nende 
muutustega kohanemise läbivaid eesmärke.
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses ja 
metsanduses ning maapiirkondades tuleks 
teadmussiirde ja innovatsiooniga seotud 
liidu prioriteete kohaldada horisontaalselt 
seoses liidu muude maaelu arengut 
käsitlevate prioriteetidega.

maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamise ja riskijuhtimisega 
põllumajanduses, loomade heaolu 
parandamise, põllumajandusest ja 
metsandusest sõltuvate ökosüsteemide 
taastamise, säilitamise ja edendamisega, 
ressursitõhususega, põllumajanduses, 
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
üleminekuga vähese CO2-heitega 
majandusele ning maapiirkondades 
sotsiaalse kaasamise edendamise, 
majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega.
Selliselt toimides tuleb võtta arvesse 
erinevaid olukordi, mis on tingitud 
maapiirkondade võimalike toetusesaajate 
eri tunnustest ja kategooriatest, ning 
innovatsiooni ja keskkonna ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nende 
muutustega kohanemise läbivaid eesmärke.
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris ning ühenduste 
edendamine maa- ja linnapiirkondade 
vahel parema toiduainete ahela nimel.
Põllumajanduses ja metsanduses ning 
maapiirkondades tuleks teadmussiirde ja 
innovatsiooniga seotud liidu prioriteete 
kohaldada horisontaalselt seoses liidu 
muude maaelu arengut käsitlevate 
prioriteetidega.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamise ja riskijuhtimisega 
põllumajanduses, põllumajandusest ja 
metsandusest sõltuvate ökosüsteemide 
taastamise, säilitamise ja edendamisega, 
ressursitõhususega, põllumajanduses, 
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
üleminekuga vähese CO2-heitega 
majandusele ning maapiirkondades 
sotsiaalse kaasamise edendamise, 
majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega.
Selliselt toimides tuleb võtta arvesse 
erinevaid olukordi, mis on tingitud 
maapiirkondade võimalike toetusesaajate 
eri tunnustest ja kategooriatest, ning 
innovatsiooni ja keskkonna ning
kliimamuutuste leevendamise ja nende 
muutustega kohanemise läbivaid eesmärke.
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses ja
metsanduses ning maapiirkondades tuleks 
teadmussiirde ja innovatsiooniga seotud 
liidu prioriteete kohaldada horisontaalselt 
seoses liidu muude maaelu arengut 
käsitlevate prioriteetidega.

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamise ja riskijuhtimisega 
põllumajanduses, põllumajandusest ja 
metsandusest sõltuvate ökosüsteemide 
taastamise, säilitamise ja edendamisega, 
ressursitõhususega, põllumajanduses, 
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
üleminekuga vähese CO2-heitega
majandusele ning maapiirkondades 
sotsiaalse kaasamise edendamise, 
majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega.
Selliselt toimides tuleb võtta arvesse 
erinevaid olukordi, mis on tingitud 
maapiirkondade võimalike toetusesaajate 
eri tunnustest ja kategooriatest, ning 
innovatsiooni, keskkonna, kliimamuutuste 
leevendamise ja nende muutustega 
kohanemise läbivaid eesmärke, ning anda 
maapiirkondade elanikele põhjust mitte 
ära kolida. Kliimamuutuste leevendamise 
meetmega peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses, 
metsanduses, põllumajandusele 
järgnevates tegevusalades ja
sotsiaalsfääris ning maapiirkondades 
tuleks teadmussiirde ja innovatsiooniga 
seotud liidu prioriteete kohaldada 
horisontaalselt seoses liidu muude maaelu 
arengut käsitlevate prioriteetidega.

Or. de
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Selgitus

Nõustamisteenuste kasutamine seoses põllumajandusele järgnevate tegevuste väljatöötamise 
ja laiendamisega (näiteks põllumajandustoodete otseturundus ja taluturism ning turule 
orienteeritud sotsiaalteenused, nagu eakate hooldus ja lastehoid) peaks olema samuti 
võimalik.

Muudatusettepanek 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamise ja riskijuhtimisega 
põllumajanduses, põllumajandusest ja 
metsandusest sõltuvate ökosüsteemide 
taastamise, säilitamise ja edendamisega, 
ressursitõhususega, põllumajanduses, 
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
üleminekuga vähese CO2-heitega 
majandusele ning maapiirkondades 
sotsiaalse kaasamise edendamise, 
majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega.
Selliselt toimides tuleb võtta arvesse 
erinevaid olukordi, mis on tingitud 
maapiirkondade võimalike toetusesaajate 
eri tunnustest ja kategooriatest, ning 
innovatsiooni ja keskkonna ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nende 
muutustega kohanemise läbivaid eesmärke.
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega,
ohutusmeetmete ja suurema 
teadlikkusega põllumajandusettevõtete 
ohutusest; toiduahela korraldamise ja 
riskijuhtimisega põllumajanduses, 
põllumajandusest ja metsandusest sõltuvate 
ökosüsteemide taastamise, säilitamise ja 
edendamisega, ressursitõhususega, 
põllumajanduses, toiduainetööstuses ja 
metsandussektoris üleminekuga vähese 
CO2-heitega majandusele ning 
maapiirkondades sotsiaalse kaasamise 
edendamise, majanduskasvu ja vaesuse 
vähendamisega. Selliselt toimides tuleb 
võtta arvesse erinevaid olukordi, mis on 
tingitud maapiirkondade võimalike 
toetusesaajate eri tunnustest ja 
kategooriatest, ning innovatsiooni ja 
keskkonna ning kliimamuutuste 
leevendamise ja nende muutustega 
kohanemise läbivaid eesmärke.
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
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maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses ja 
metsanduses ning maapiirkondades tuleks 
teadmussiirde ja innovatsiooniga seotud 
liidu prioriteete kohaldada horisontaalselt 
seoses liidu muude maaelu arengut 
käsitlevate prioriteetidega.

väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses ja 
metsanduses ning maapiirkondades tuleks 
teadmussiirde ja innovatsiooniga seotud 
liidu prioriteete kohaldada horisontaalselt 
seoses liidu muude maaelu arengut 
käsitlevate prioriteetidega.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamise ja riskijuhtimisega 
põllumajanduses, põllumajandusest ja 
metsandusest sõltuvate ökosüsteemide 
taastamise, säilitamise ja edendamisega, 
ressursitõhususega, põllumajanduses, 
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
üleminekuga vähese CO2-heitega 
majandusele ning maapiirkondades 
sotsiaalse kaasamise edendamise, 
majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega.
Selliselt toimides tuleb võtta arvesse 
erinevaid olukordi, mis on tingitud 
maapiirkondade võimalike toetusesaajate 
eri tunnustest ja kategooriatest, ning 
innovatsiooni ja keskkonna ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nende 
muutustega kohanemise läbivaid eesmärke.

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamise, lühikeste 
tarneahelate ja riskijuhtimisega 
põllumajanduses, põllumajandusest ja 
metsandusest sõltuvate ökosüsteemide 
taastamise, säilitamise ja edendamisega, 
ressursitõhususega, põllumajanduses, 
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
üleminekuga vähese CO2-heitega 
majandusele ning maapiirkondades 
sotsiaalse kaasamise edendamise, 
majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega.
Selliselt toimides tuleb võtta arvesse 
erinevaid olukordi, mis on tingitud 
maapiirkondade võimalike toetusesaajate 
eri tunnustest ja kategooriatest, ning 
innovatsiooni ja keskkonna ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nende 
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Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses ja 
metsanduses ning maapiirkondades tuleks 
teadmussiirde ja innovatsiooniga seotud 
liidu prioriteete kohaldada horisontaalselt 
seoses liidu muude maaelu arengut 
käsitlevate prioriteetidega.

muutustega kohanemise läbivaid eesmärke.
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris, ning sellega tuleks 
tasustada põllumajandustootjaid ja metsa 
valdajaid nende osutatavate teenuste ja 
avalikes huvides tegutsemise eest.
Põllumajanduses ja metsanduses ning 
maapiirkondades tuleks teadmussiirde ja 
innovatsiooniga seotud liidu prioriteete 
kohaldada horisontaalselt seoses liidu 
muude maaelu arengut käsitlevate 
prioriteetidega.

Or. it

Muudatusettepanek 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamise ja riskijuhtimisega 
põllumajanduses, põllumajandusest ja 
metsandusest sõltuvate ökosüsteemide 
taastamise, säilitamise ja edendamisega, 
ressursitõhususega, põllumajanduses, 
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
üleminekuga vähese CO2-heitega 

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamise, lühikeste 
tarneahelate ja riskijuhtimisega 
põllumajanduses, põllumajandusest ja 
metsandusest sõltuvate ökosüsteemide 
taastamise, säilitamise ja edendamisega, 
ressursitõhususega, põllumajanduses, 
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
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majandusele ning maapiirkondades 
sotsiaalse kaasamise edendamise, 
majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega.
Selliselt toimides tuleb võtta arvesse 
erinevaid olukordi, mis on tingitud 
maapiirkondade võimalike toetusesaajate 
eri tunnustest ja kategooriatest, ning 
innovatsiooni ja keskkonna ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nende 
muutustega kohanemise läbivaid eesmärke.
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses ja 
metsanduses ning maapiirkondades tuleks 
teadmussiirde ja innovatsiooniga seotud 
liidu prioriteete kohaldada horisontaalselt 
seoses liidu muude maaelu arengut 
käsitlevate prioriteetidega.

üleminekuga vähese CO2-heitega 
majandusele ning maapiirkondades 
sotsiaalse kaasamise edendamise, 
majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega.
Selliselt toimides tuleb võtta arvesse 
erinevaid olukordi, mis on tingitud 
maapiirkondade võimalike toetusesaajate 
eri tunnustest ja kategooriatest, ning 
innovatsiooni ja keskkonna ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nende 
muutustega kohanemise läbivaid eesmärke.
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses ja 
metsanduses ning maapiirkondades tuleks 
teadmussiirde ja innovatsiooniga seotud 
liidu prioriteete kohaldada horisontaalselt 
seoses liidu muude maaelu arengut 
käsitlevate prioriteetidega.

Or. it

Muudatusettepanek 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega, 
toiduahela korraldamise ja 
riskijuhtimisega põllumajanduses, 
põllumajandusest ja metsandusest sõltuvate 

(5) Maapiirkondade säästva arengu 
tagamiseks on vaja keskenduda 
konkreetsetele põhieesmärkidele, mis on 
seotud teadmussiirde ja innovatsiooniga 
põllumajanduses, metsanduses ja 
maapiirkondades, iga liiki põllumajanduse 
konkurentsivõime ja 
põllumajandusettevõtete elujõulisusega,
ning toiduahela korraldamisega
põllumajanduses, põllumajandusest ja 
metsandusest sõltuvate ökosüsteemide 
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ökosüsteemide taastamise, säilitamise ja 
edendamisega, ressursitõhususega, 
põllumajanduses, toiduainetööstuses ja 
metsandussektoris üleminekuga vähese 
CO2-heitega majandusele ning 
maapiirkondades sotsiaalse kaasamise 
edendamise, majanduskasvu ja vaesuse 
vähendamisega. Selliselt toimides tuleb 
võtta arvesse erinevaid olukordi, mis on 
tingitud maapiirkondade võimalike 
toetusesaajate eri tunnustest ja 
kategooriatest, ning innovatsiooni ja 
keskkonna ning kliimamuutuste 
leevendamise ja nende muutustega 
kohanemise läbivaid eesmärke.
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses ja 
metsanduses ning maapiirkondades tuleks 
teadmussiirde ja innovatsiooniga seotud 
liidu prioriteete kohaldada horisontaalselt
seoses liidu muude maaelu arengut 
käsitlevate prioriteetidega.

taastamise, säilitamise ja edendamisega, 
ressursitõhususega, põllumajanduses, 
toiduainetööstuses ja metsandussektoris 
üleminekuga vähese CO2-heitega 
majandusele ning maapiirkondades 
sotsiaalse kaasamise edendamise, 
majanduskasvu ja vaesuse vähendamisega.
Selliselt toimides tuleb võtta arvesse 
erinevaid olukordi, mis on tingitud 
maapiirkondade võimalike toetusesaajate 
eri tunnustest ja kategooriatest, ning 
innovatsiooni ja keskkonna ning 
kliimamuutuste leevendamise ja nende 
muutustega kohanemise läbivaid eesmärke.
Kliimamuutuste leevendamise meetmega 
peaks olema hõlmatud sellistest 
põhitegevustest nagu loomakasvatusest ja 
väetiste kasutamisest tingitud heitkoguste 
piiramine kui ka süsiniku talletamisvõime 
säilitamine ning süsiniku sidumine 
maakasutuses, maakasutuse muutumisel ja 
metsandussektoris. Põllumajanduses ja 
metsanduses ning maapiirkondades tuleks 
teadmussiirde ja innovatsiooniga seotud 
liidu prioriteete kohaldada horisontaalselt 
seoses liidu muude maaelu arengut 
käsitlevate prioriteetidega.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liidu maaelu arengu eesmärke tuleks 
ellu viia säästva arengu raames ning 
seejuures peaks liit edendama 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
aluslepingu artiklites 11 ja 19, võttes 
arvesse põhimõtet, et saastaja maksab.

(6) Liidu maaelu arengu eesmärke tuleks
ellu viia säästva arengu raames ning 
seejuures peaks liit edendama 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
aluslepingu artiklites 11 ja 19, võttes 
arvesse põhimõtet, et saastaja maksab.
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Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes ambitsioonikast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

Liikmesriigid peaksid andma teavet
bioloogilise mitmekesisuse strateegia ning
kliimamuutuse eesmärkide rakendamise
kohta, lähtudes ambitsioonikast eesmärgist 
pühendada selleks otstarbeks vähemalt 
20 % liidu eelarvest ning kasutades 
komisjoni poolt rakendusaktiga vastu 
võetud metoodikat.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liidu maaelu arengu eesmärke tuleks 
ellu viia säästva arengu raames ning 
seejuures peaks liit edendama 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
aluslepingu artiklites 11 ja 19, võttes 
arvesse põhimõtet, et saastaja maksab.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes ambitsioonikast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

(6) Liidu maaelu arengu eesmärke tuleks 
ellu viia säästva arengu raames ning 
seejuures peaks liit edendama 
keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi 
parandamise eesmärke, nagu on sätestatud 
aluslepingu artiklites 11 ja 19, võttes 
arvesse põhimõtet, et saastaja maksab, ja 
põhimõtet, mille kohaselt tuleks tasustada 
isikut, kes aitab parandamisele kaasa.
Liikmesriigid peaksid andma teavet 
kliimamuutuse eesmärgi raames antavate 
toetuste kohta, lähtudes ambitsioonikast 
eesmärgist pühendada selleks otstarbeks 
vähemalt 20 % liidu eelarvest ning 
kasutades komisjoni poolt rakendusaktiga 
vastu võetud metoodikat.

Or. it

Muudatusettepanek 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Maaelu arengu programmide 
viivitamatu käivitamise ja tõhusa 
rakendamise tagamiseks peaks EAFRD 
toetus põhinema laitmatute 
haldusraamistiku tingimuste olemasolul.
Liikmesriigid peaksid seepärast hindama 
vastavust teatavatele eeltingimustele. Iga 
liikmesriik peaks ette valmistama kas
riikliku maaelu arengu programmi kogu 
oma territooriumi kohta või piirkondlike 
programmide kogumi. Igas programmis 
tuleks kindlaks määrata strateegia liidu 
maaelu arengu prioriteetidega seotud 
eesmärkide saavutamiseks ning meetmete 
valimiseks. Programmitöö peaks vastama 
liidu maaelu arengu prioriteetidele, olema 
kohandatud riiklikele vajadustele ja 
täiendama liidu muid poliitikasuundi, 
eelkõige põllumajandusturgude poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Piirkondlike 
programmide kogumi valinud liikmesriigid 
peaksid olema võimelised valmistama ette 
ka ilma eraldi eelarveeraldiseta riikliku 
raamistiku, et hõlbustada piirkondade 
vahelist kooskõlastamist siseriiklike 
ülesannete lahendamisel.

(8) Maaelu arengu programmide 
viivitamatu käivitamise ja tõhusa 
rakendamise tagamiseks peaks EAFRD 
toetus põhinema laitmatute 
haldusraamistiku tingimuste olemasolul.
Liikmesriigid peaksid seepärast hindama 
vastavust teatavatele eeltingimustele. Iga 
liikmesriik peaks ette valmistama riikliku 
maaelu arengu programmi kogu oma 
territooriumi kohta, piirkondlike 
programmide kogumi või nii riikliku 
programmi kui ka piirkondlike 
programmide kogumi. Kui liikmesriik 
otsustab esitada nii riikliku programmi 
kui ka piirkondlike programmide kogumi, 
tuleks meetmeid või toiminguliike 
kavandada riiklikul või piirkondlikul 
tasandil. Igas programmis tuleks kindlaks 
määrata strateegia liidu maaelu arengu 
prioriteetidega seotud eesmärkide 
saavutamiseks ning meetmete valimiseks.
Programmitöö peaks vastama liidu maaelu 
arengu prioriteetidele, olema kohandatud 
riiklikele vajadustele ja täiendama liidu 
muid poliitikasuundi, eelkõige 
põllumajandusturgude poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Piirkondlike 
programmide kogumi valinud liikmesriigid 
peaksid olema võimelised valmistama ette 
ka ilma eraldi eelarveeraldiseta riikliku 
raamistiku, et hõlbustada piirkondade 
vahelist kooskõlastamist siseriiklike 
ülesannete lahendamisel. Kui liikmesriik 
otsustab esitada nii riikliku programmi 
kui ka piirkondlikud programmid, peaks 
riiklik raamistik sisaldama programmide 
vahelise sidususe tagamiseks ühiseid 
elemente.

Or. es

Selgitus

Liikmesriikidel, kus on palju piirkondi ja kus on otsustatud esitada piirkondlikud 
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programmid, peab olema riiklik programm, kui sama meedet rakendatakse mitmes kõnealuses 
piirkonnas.

Muudatusettepanek 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Maaelu arengu programmide 
viivitamatu käivitamise ja tõhusa 
rakendamise tagamiseks peaks EAFRD 
toetus põhinema laitmatute 
haldusraamistiku tingimuste olemasolul.
Liikmesriigid peaksid seepärast hindama 
vastavust teatavatele eeltingimustele. Iga 
liikmesriik peaks ette valmistama kas
riikliku maaelu arengu programmi kogu 
oma territooriumi kohta või piirkondlike 
programmide kogumi. Igas programmis 
tuleks kindlaks määrata strateegia liidu 
maaelu arengu prioriteetidega seotud 
eesmärkide saavutamiseks ning meetmete 
valimiseks. Programmitöö peaks vastama 
liidu maaelu arengu prioriteetidele, olema 
kohandatud riiklikele vajadustele ja 
täiendama liidu muid poliitikasuundi, 
eelkõige põllumajandusturgude poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Piirkondlike 
programmide kogumi valinud liikmesriigid 
peaksid olema võimelised valmistama ette 
ka ilma eraldi eelarveeraldiseta riikliku 
raamistiku, et hõlbustada piirkondade 
vahelist kooskõlastamist siseriiklike 
ülesannete lahendamisel.

(8) Maaelu arengu programmide 
viivitamatu käivitamise ja tõhusa 
rakendamise tagamiseks peaks EAFRD 
toetus põhinema laitmatute 
haldusraamistiku tingimuste olemasolul.
Liikmesriigid peaksid seepärast hindama 
vastavust teatavatele eeltingimustele. Iga 
liikmesriik peaks ette valmistama riikliku 
maaelu arengu programmi kogu oma 
territooriumi kohta, piirkondlike 
programmide kogumi või nii riikliku 
programmi kui ka piirkondlike 
programmide kogumi. Kui liikmesriik 
otsustab esitada nii riikliku programmi 
kui ka piirkondlike programmide kogumi, 
tuleks meetmeid või toiminguliike 
kavandada riiklikul või piirkondlikul 
tasandil. Igas programmis tuleks kindlaks 
määrata strateegia liidu maaelu arengu 
prioriteetidega seotud eesmärkide 
saavutamiseks ning meetmete valimiseks.
Programmitöö peaks vastama liidu maaelu 
arengu prioriteetidele, olema kohandatud 
riiklikele vajadustele ja täiendama liidu 
muid poliitikasuundi, eelkõige 
põllumajandusturgude poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Piirkondlike 
programmide kogumi valinud liikmesriigid 
peaksid olema võimelised valmistama ette 
ka ilma eraldi eelarveeraldiseta riikliku 
raamistiku, et hõlbustada piirkondade 
vahelist kooskõlastamist siseriiklike 
ülesannete lahendamisel. Kui liikmesriik 
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otsustab esitada nii riikliku programmi 
kui ka piirkondlikud programmid, peaks 
riiklik raamistik sisaldama programmide 
vahelise sidususe tagamiseks ühiseid 
elemente.

Or. es

Selgitus

Kogemustest 2007–2013 programmitöö perioodi liikmesriikidega, kus on palju piirkondi ja 
kus on otsustatud esitada piirkondlikud programmid, on selgunud, et teatavatel meetmetel ei 
ole kohta piirkondlikes programmides, kuna nad ulatuvad kaugemale ühe piirkonna 
territooriumist. Sellised on ka piirkondadevahelise koostöö meetmed. Liikmesriikidel peab 
seepärast olema riiklik programm, kui sama meedet rakendatakse mitmes piirkonnas.

Muudatusettepanek 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Maaelu arengu programmide 
viivitamatu käivitamise ja tõhusa 
rakendamise tagamiseks peaks EAFRD 
toetus põhinema laitmatute 
haldusraamistiku tingimuste olemasolul.
Liikmesriigid peaksid seepärast hindama 
vastavust teatavatele eeltingimustele. Iga 
liikmesriik peaks ette valmistama kas 
riikliku maaelu arengu programmi kogu 
oma territooriumi kohta või piirkondlike 
programmide kogumi. Igas programmis 
tuleks kindlaks määrata strateegia liidu 
maaelu arengu prioriteetidega seotud 
eesmärkide saavutamiseks ning meetmete 
valimiseks. Programmitöö peaks vastama 
liidu maaelu arengu prioriteetidele, olema 
kohandatud riiklikele vajadustele ja 
täiendama liidu muid poliitikasuundi, 
eelkõige põllumajandusturgude poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Piirkondlike 
programmide kogumi valinud liikmesriigid 

(8) Maaelu arengu programmide 
viivitamatu käivitamise ja tõhusa 
rakendamise tagamiseks peaks EAFRD 
toetus põhinema laitmatute 
haldusraamistiku tingimuste olemasolul.
Liikmesriigid peaksid seepärast hindama 
vastavust teatavatele eeltingimustele. Iga 
liikmesriik peaks ette valmistama kas 
riikliku maaelu arengu programmi kogu 
oma territooriumi kohta või piirkondlike 
programmide kogumi, püüdes tagada, et 
alaesindatud rühmad, eelkõige naised, 
saaksid arenguprogrammide 
väljatöötamiseks loodud asutustes täita 
neile õigusega kuuluvat osa, et kohalikes 
arengustrateegiates võetaks nende 
vajadusi nõuetekohaselt arvesse. Igas 
programmis tuleks kindlaks määrata 
strateegia liidu maaelu arengu 
prioriteetidega seotud eesmärkide 
saavutamiseks ning meetmete valimiseks.
Programmitöö peaks vastama liidu maaelu 
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peaksid olema võimelised valmistama ette 
ka ilma eraldi eelarveeraldiseta riikliku 
raamistiku, et hõlbustada piirkondade 
vahelist kooskõlastamist siseriiklike 
ülesannete lahendamisel.

arengu prioriteetidele, olema kohandatud 
riiklikele vajadustele ja täiendama liidu 
muid poliitikasuundi, eelkõige 
põllumajandusturgude poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Piirkondlike 
programmide kogumi valinud liikmesriigid 
peaksid olema võimelised valmistama ette 
ka ilma eraldi eelarveeraldiseta riikliku 
raamistiku, et hõlbustada piirkondade 
vahelist kooskõlastamist siseriiklike 
ülesannete lahendamisel.

Or. de

Muudatusettepanek 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Maaelu arengu programmide 
viivitamatu käivitamise ja tõhusa 
rakendamise tagamiseks peaks EAFRD 
toetus põhinema laitmatute 
haldusraamistiku tingimuste olemasolul.
Liikmesriigid peaksid seepärast hindama 
vastavust teatavatele eeltingimustele. Iga 
liikmesriik peaks ette valmistama kas 
riikliku maaelu arengu programmi kogu 
oma territooriumi kohta või piirkondlike 
programmide kogumi. Igas programmis 
tuleks kindlaks määrata strateegia liidu 
maaelu arengu prioriteetidega seotud 
eesmärkide saavutamiseks ning meetmete 
valimiseks. Programmitöö peaks vastama 
liidu maaelu arengu prioriteetidele, olema 
kohandatud riiklikele vajadustele ja
täiendama liidu muid poliitikasuundi, 
eelkõige põllumajandusturgude poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Piirkondlike 

(8) Maaelu arengu programmide 
viivitamatu käivitamise ja tõhusa 
rakendamise tagamiseks peaks EAFRD 
toetus põhinema laitmatute 
haldusraamistiku tingimuste olemasolul.
Liikmesriigid peaksid seepärast hindama 
vastavust teatavatele eeltingimustele. Iga 
liikmesriik peaks ette valmistama kas 
riikliku maaelu arengu programmi kogu 
oma territooriumi kohta või piirkondlike 
programmide kogumi. Igas programmis 
tuleks kindlaks määrata strateegia liidu 
maaelu arengu prioriteetidega seotud 
eesmärkide saavutamiseks ning meetmete 
valimiseks. Programmitöö peaks vastama 
liidu maaelu arengu prioriteetidele, olema 
kohandatud riiklikele ja piirkondlikele
vajadustele ning täiendama liidu muid 
poliitikasuundi, eelkõige 
põllumajandusturgude poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
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programmide kogumi valinud liikmesriigid 
peaksid olema võimelised valmistama ette 
ka ilma eraldi eelarveeraldiseta riikliku
raamistiku, et hõlbustada piirkondade 
vahelist kooskõlastamist siseriiklike 
ülesannete lahendamisel.

kalanduspoliitikat. Kui liikmesriik valib 
riiklike ja/või piirkondlike programmide 
kogumi, peaks riiklik raamistik sisaldama
riikliku strateegia ja piirkondlike 
strateegiate vahelise sidususe ja sidemete 
tagamiseks ühiseid elemente.

Or. it

Muudatusettepanek 88
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi ja 
lühikese tarneahelate loomist. Temaatilisi 
allprogramme tuleks kasutada ka selleks, et 
luua võimalus selliste 
põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Selliste temaatiliste allprogrammide 
tõhusaks toimimiseks peaks liikmesriikidel 
olema lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi ja 
lühikese tarneahelate loomist. Temaatilisi 
allprogramme tuleks kasutada ka selleks, et 
luua võimalus selliste 
põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Samuti tuleb teha jõupingutusi, et 
soodustada edusamme naiste võrdse 
juurdepääsu osas töökohtadele 
maapiirkondades, tunnustada nende 
tegevuste mitmekesistamisesse antud 
panust ning luua kõnealustes 
piirkondades ettevõtlikele naistele 
eritoetusi, arvestades, et sellised 
mitmekülgsed rollid võimaldavad neil 
aidata märkimisväärselt kaasa edule ja 
innovatsioonile ühiskonna kõikidel 
tasanditel ning elu kvaliteedi 
parandamisele maapiirkondades. Selliste 
temaatiliste allprogrammide tõhusaks 
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toimimiseks peaks liikmesriikidel olema 
lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

Or. es

Selgitus

Aitab kaasa naiste võrdsele kohtlemisele maapiirkondades ja naiste panuse tunnustamisele 
maakogukondade sissetulekutesse ja heaolusse. 

Muudatusettepanek 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi ja 
lühikese tarneahelate loomist. Temaatilisi 
allprogramme tuleks kasutada ka selleks, et 
luua võimalus selliste 
põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Selliste temaatiliste allprogrammide 
tõhusaks toimimiseks peaks liikmesriikidel 
olema lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi ja 
lühikese tarneahelate loomist ning naiste 
rolli maapiirkondades, seades eelkõige 
eesmärgiks pakkuda neile väljavaateid ja 
põhjust mujale mitte kolida. Temaatilisi 
allprogramme tuleks kasutada ka selleks, et 
luua võimalus selliste 
põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Selliste temaatiliste allprogrammide 
tõhusaks toimimiseks peaks liikmesriikidel 
olema lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

Or. de
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Selgitus

Valitseb tungiv vajadus võtta meetmeid, et ennetada kvalifitseeritud noorte naiste maalt 
lahkumist. Niisugused naised etendavad otsustavat rolli maakogukondade elushoidmisel ja 
nende elanike elukvaliteedi tagamisel.

Muudatusettepanek 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi ja 
lühikese tarneahelate loomist. Temaatilisi 
allprogramme tuleks kasutada ka selleks, et 
luua võimalus selliste 
põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Selliste temaatiliste allprogrammide 
tõhusaks toimimiseks peaks liikmesriikidel 
olema lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid,
põllumajanduses tegutsevaid naisi,
väikeseid põllumajandusettevõtteid, 
mägipiirkondi ja lühikese tarneahelate 
loomist. Temaatilisi allprogramme tuleks 
kasutada ka selleks, et luua võimalus 
selliste põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Selliste temaatiliste allprogrammide 
tõhusaks toimimiseks peaks liikmesriikidel 
olema lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

Or. it

Muudatusettepanek 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi ja 
lühikese tarneahelate loomist. Temaatilisi 
allprogramme tuleks kasutada ka selleks, et 
luua võimalus selliste 
põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Selliste temaatiliste allprogrammide 
tõhusaks toimimiseks peaks liikmesriikidel 
olema lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
põllumajandusettevõtteid, kõrge 
loodusliku väärtusega põllumajandusliku 
tootmise süsteeme, mahepõllumajandust,
mägipiirkondi ja lühikese tarneahelate 
loomist. Temaatilisi allprogramme tuleks 
kasutada ka selleks, et luua võimalus 
selliste põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Selliste temaatiliste allprogrammide 
tõhusaks toimimiseks peaks liikmesriikidel 
olema lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
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põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi ja
lühikese tarneahelate loomist. Temaatilisi 
allprogramme tuleks kasutada ka selleks, et 
luua võimalus selliste 
põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Selliste temaatiliste allprogrammide 
tõhusaks toimimiseks peaks liikmesriikidel 
olema lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

põllumajandusettevõtteid, kõrge 
loodusliku väärtusega 
põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi,
lühikese tarneahelate loomist ja 
keskkonna-alaste probleemidega 
tegelemist. Temaatilisi allprogramme 
tuleks kasutada ka selleks, et luua võimalus 
selliste põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut, 
põhjustamata negatiivseid sotsiaalseid ja 
keskkonna-alaseid tagajärgi. Selliste 
temaatiliste allprogrammide tõhusaks 
toimimiseks peaks liikmesriikidel olema 
lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi ja 
lühikese tarneahelate loomist. Temaatilisi 
allprogramme tuleks kasutada ka selleks, et 
luua võimalus selliste 
põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Selliste temaatiliste allprogrammide 
tõhusaks toimimiseks peaks liikmesriikidel 

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi, 
märgalasid, linnalähipiirkondi ja lühikese 
tarneahelate loomist. Temaatilisi 
allprogramme tuleks kasutada ka selleks, et 
luua võimalus selliste 
põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Selliste temaatiliste allprogrammide 
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olema lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

tõhusaks toimimiseks peaks liikmesriikidel 
olema lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

Or. fr

Muudatusettepanek 94
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi ja 
lühikese tarneahelate loomist. Temaatilisi 
allprogramme tuleks kasutada ka selleks, et 
luua võimalus selliste 
põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Selliste temaatiliste allprogrammide 
tõhusaks toimimiseks peaks liikmesriikidel 
olema lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

(9) Liikmesriigid peaksid olema 
võimelised lülitama oma maaelu arengu 
programmidesse temaatilised 
allprogrammid, et lahendada nende jaoks 
oluliste piirkondade erivajadusi.
Temaatilised allprogrammid peaksid muu 
hulgas hõlmama noori 
põllumajandusettevõtjaid, väikeseid 
põllumajandusettevõtteid, mägipiirkondi, 
äärepoolseimaid piirkondi ja lühikese 
tarneahelate loomist. Temaatilisi 
allprogramme tuleks kasutada ka selleks, et 
luua võimalus selliste 
põllumajandussektorite 
ümberkorraldamiseks, mis oluliselt 
mõjutavad maapiirkondade arengut.
Selliste temaatiliste allprogrammide 
tõhusaks toimimiseks peaks liikmesriikidel 
olema lubatud kehtestada nende poolt 
hõlmatavatele toimingutele kõrgemad 
toetusmäärad.

Or. pt

Muudatusettepanek 95
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Programmidesse võib lisada muid 
sihtvaldkondi kui käesolevas määruses 
sätestatud, kui see on põhjendatud 
prioriteetide saavutamisega. Mõnikord 
võib juhtuda, et programmi eelhindamine 
ja SWOT-analüüs ei toeta vajadust 
tegeleda konkreetse prioriteediga, näiteks 
sel juhul, kui prioriteedi saavutamine on 
lahendatud muude vahenditega. Sellistel 
juhtudel ei pea programmid käsitlema 
kõiki kuut prioriteeti.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Aitamaks lahendada selliste naiste 
probleemi, kelle majandustegevust 
maapiirkondades ei tunnustata, ning 
edendamaks naiste kaasatust nende 
piirkondade ettevõtlusse ja tööhõivesse, 
peaksid liikmesriigid ja komisjon 
kavandama erinäitajad, mis keskenduksid 
naiste edusammude mõõtmisele 
kõnealustes valdkondades ning nende 
panuse hindamisele maapiirkondade 
sissetulekutesse ja heaolusse.

Or. es

Muudatusettepanek 97
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tuleb kehtestada teatavad eeskirjad, 
milles käsitletakse programmitööd ja 
maaelu arengu programmide läbivaatamist.
Läbivaatamiseks tuleks ette näha lihtsam 
menetlus, mis ei mõjuta programmide 
strateegiat või liidu vastavat 
rahastamisosalust.

(12) Tuleb kehtestada teatavad eeskirjad, 
milles käsitletakse programmitööd ja 
maaelu arengu programmide läbivaatamist.
Komisjonil peaks olema õigus otsustada 
rakendusaktidega selliste programmi 
muutmistaotluste üle, millega tahetakse 
muuta programmi strateegiat. 
Läbivaatamiseks tuleks ette näha lihtsam 
menetlus, mis ei mõjuta programmide 
strateegiat või liidu vastavat 
rahastamisosalust.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tuleb kehtestada teatavad eeskirjad, 
milles käsitletakse programmitööd ja 
maaelu arengu programmide läbivaatamist.
Läbivaatamiseks tuleks ette näha lihtsam
menetlus, mis ei mõjuta programmide 
strateegiat või liidu vastavat 
rahastamisosalust.

(12) Tuleb kehtestada teatavad eeskirjad, 
milles käsitletakse programmitööd ja 
maaelu arengu programmide läbivaatamist.
Läbivaatamiseks tuleks ette näha
lihtsustatud menetlus, mis ei mõjuta 
programmide strateegiat või liidu vastavat 
rahastamisosalust.

Or. pt

Muudatusettepanek 99
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Programmi muutmise puhul järgitava (13) Programmi muutmise puhul järgitava 



AM\903101ET.doc 25/167 PE489.640v01-00

ET

korra õiguskindluse ja selguse tagamiseks 
tuleks anda komisjonile õigus võtta 
aluslepingu artiklis 290 sätestatud korras 
vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
kriteeriumid, mille kohaselt peetakse 
programmi kvantifitseeritud eesmärkide 
muudatusi sellisteks olulisteks 
muudatusteks, et see tingib vajaduse 
muuta programmi rakendusaktidega, mis 
võetakse vastu käesoleva määruse artikli 
91 kohaselt.

korra õiguskindluse ja selguse tagamiseks 
tuleks anda komisjonile õigus võtta 
aluslepingu artiklis 290 sätestatud korras 
vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada 
kriteeriumid.

Or. de

Selgitus

Programmi muutmine ei ole üksnes tehniline otsus.

Muudatusettepanek 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Põllumajanduse ja metsanduse areng 
ja spetsialiseerumise ning eelkõige 
maapiirkondade mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (edaspidi „VKEd”) 
ees seisvate katsumustega toimetulek 
nõuab sobival tasemel tehnilist ja 
majanduslikku koolitust ning suurendatud 
võimsust, et teadmisi ja teavet saada ja 
vahetada, sealhulgas parimaid 
põllumajanduslikke ja metsanduslikke 
tootmisviise levitada. Teadmiste siirde ja 
teabevahetusega seotud meetmeid ei tuleks 
võtta üksnes traditsiooniliste 
koolituskursuste vormis, vaid neid tuleks 
kohandada vastavalt maapiirkondade 
ettevõtjate vajadustele. Seepärast tuleks 
toetada selliseid meetmeid nagu õpitoad, 
nõustamine, tutvustamistegevused, aga ka 
põllumajandusettevõtete lühiajalised 
vahetus- või külastuskavad. Omandatud 

(14) Põllumajanduse ja metsanduse areng 
ja spetsialiseerumise ning eelkõige 
maapiirkondade mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (edaspidi „VKEd”) 
ees seisvate katsumustega toimetulek 
nõuab sobival tasemel tehnilist ja 
majanduslikku koolitust ning suurendatud 
võimsust, et teadmisi ja teavet saada ja 
vahetada, sealhulgas parimaid 
põllumajanduslikke ja metsanduslikke 
tootmisviise levitada. Teadmiste siirde ja 
teabevahetusega seotud meetmeid ei tuleks 
võtta üksnes traditsiooniliste 
koolituskursuste vormis, vaid neid tuleks 
kohandada vastavalt maapiirkondade 
ettevõtjate vajadustele. Seepärast tuleks 
toetada selliseid meetmeid nagu õpitoad, 
nõustamine, tutvustamistegevused, aga ka
põllumajandusettevõtete lühiajalised 
vahetus- või külastuskavad. Omandatud 
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teadmised ja teave peaks eelkõige 
tõhustama põllumajandustootjate ja metsa 
valdajate, toiduainetesektoris töötavate 
isikute ja maapiirkondade VKEde 
konkurentsivõimet ja ressursitõhusust ning 
parandama nende keskkonnategevuse 
tulemuslikkust, panustades samal ajal 
maapiirkondade majanduse 
jätkusuutlikkusse. Teadmussiirde ja 
teabevahetusega seotud meetmete 
tulemuste tõhususe tagamiseks tuleks 
nõuda, et teadmussiirde teenuse osutajate 
käsutuses on kõik vajalikud vahendid.

teadmised ja teave peaks eelkõige 
tõhustama põllumajandustootjate ja metsa 
valdajate, toiduainetesektoris töötavate 
isikute ja maapiirkondade VKEde 
konkurentsivõimet ja ressursitõhusust ning 
parandama nende keskkonnategevuse 
tulemuslikkust, panustades samal ajal 
maapiirkondade majanduse 
jätkusuutlikkusse. Artikli 15 alusel peavad 
liikmesriigid eelkõige toetama naiste 
koolitamist maapiirkondades, et edendada 
nende rolli maapiirkondade VKEde ning 
põllumajandusele järgnevate ja 
sotsiaalsfääri tegevusalade arengus ja 
laiendamises, andes naistele põhjuse mitte 
kolida mujale. Teadmussiirde ja 
teabevahetusega seotud meetmete 
tulemuste tõhususe tagamiseks tuleks 
nõuda, et teadmussiirde teenuse osutajate 
käsutuses on kõik vajalikud vahendid.

Or. de

Selgitus

On oht, et maapiirkonnad jäävad verevaeseks, kui maalt lahkuvad eelkõige kvalifitseeritud 
noored. Seepärast valitseb pakiline vajadus pakkuda neile väljavaateid ja põhjust mitte 
mujale kolida, luues kvalifitseeritud töökohti ja peresõbralikke töökorraldusi.

Muudatusettepanek 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Põllumajanduse ja metsanduse areng 
ja spetsialiseerumise ning eelkõige 
maapiirkondade mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (edaspidi „VKEd”) 
ees seisvate katsumustega toimetulek 
nõuab sobival tasemel tehnilist ja 
majanduslikku koolitust ning suurendatud 
võimsust, et teadmisi ja teavet saada ja 
vahetada, sealhulgas parimaid 

(14) Põllumajanduse ja metsanduse areng 
ja spetsialiseerumise ning eelkõige 
maapiirkondade mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (edaspidi „VKEd”) 
ees seisvate katsumustega toimetulek 
nõuab sobival tasemel tehnilist ja 
majanduslikku koolitust ning suurendatud 
võimsust, et teadmisi ja teavet saada ja 
vahetada, sealhulgas parimaid 
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põllumajanduslikke ja metsanduslikke 
tootmisviise levitada. Teadmiste siirde ja 
teabevahetusega seotud meetmeid ei tuleks 
võtta üksnes traditsiooniliste 
koolituskursuste vormis, vaid neid tuleks 
kohandada vastavalt maapiirkondade 
ettevõtjate vajadustele. Seepärast tuleks 
toetada selliseid meetmeid nagu õpitoad, 
nõustamine, tutvustamistegevused, aga ka 
põllumajandusettevõtete lühiajalised 
vahetus- või külastuskavad. Omandatud 
teadmised ja teave peaks eelkõige 
tõhustama põllumajandustootjate ja metsa 
valdajate, toiduainetesektoris töötavate 
isikute ja maapiirkondade VKEde 
konkurentsivõimet ja ressursitõhusust ning 
parandama nende keskkonnategevuse 
tulemuslikkust, panustades samal ajal 
maapiirkondade majanduse 
jätkusuutlikkusse. Teadmussiirde ja 
teabevahetusega seotud meetmete 
tulemuste tõhususe tagamiseks tuleks 
nõuda, et teadmussiirde teenuse osutajate 
käsutuses on kõik vajalikud vahendid.

põllumajanduslikke ja metsanduslikke 
tootmisviise levitada. Teadmiste siirde ja 
teabevahetusega seotud meetmeid ei tuleks 
võtta üksnes traditsiooniliste 
koolituskursuste vormis, vaid neid tuleks 
kohandada vastavalt maapiirkondade 
ettevõtjate vajadustele. Seepärast tuleks 
toetada selliseid meetmeid nagu õpitoad, 
nõustamine, tutvustamistegevused, aga ka 
põllumajandusettevõtete lühiajalised 
vahetus- või külastuskavad. Omandatud 
teadmised ja teave peaks eelkõige 
tõhustama põllumajandustootjate ja metsa 
valdajate, toiduainetesektoris töötavate 
isikute ja maapiirkondade VKEde 
konkurentsivõimet ja ressursitõhusust ning 
parandama nende keskkonnategevuse 
tulemuslikkust – kui neid on võimalik 
siduda otse põllumajandusega,
toidutööstuse või metsandusega, mis 
avaldab positiivset majandusmõju 
põllumajandusele ja metsandusele –,
panustades samal ajal maapiirkondade 
majanduse jätkusuutlikkusse.
Teadmussiirde ja teabevahetusega seotud 
meetmete tulemuste tõhususe tagamiseks 
tuleks nõuda, et teadmussiirde teenuse 
osutajate käsutuses on kõik vajalikud 
vahendid.

Or. it

Muudatusettepanek 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Põllumajanduse ja metsanduse areng 
ja spetsialiseerumise ning eelkõige 
maapiirkondade mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (edaspidi „VKEd”) 
ees seisvate katsumustega toimetulek 

(14) Põllumajanduse ja metsanduse areng 
ja spetsialiseerumise ning eelkõige 
maapiirkondade mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (edaspidi „VKEd”) 
ees seisvate katsumustega toimetulek 
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nõuab sobival tasemel tehnilist ja 
majanduslikku koolitust ning suurendatud 
võimsust, et teadmisi ja teavet saada ja 
vahetada, sealhulgas parimaid 
põllumajanduslikke ja metsanduslikke 
tootmisviise levitada. Teadmiste siirde ja 
teabevahetusega seotud meetmeid ei tuleks 
võtta üksnes traditsiooniliste 
koolituskursuste vormis, vaid neid tuleks 
kohandada vastavalt maapiirkondade 
ettevõtjate vajadustele. Seepärast tuleks 
toetada selliseid meetmeid nagu õpitoad, 
nõustamine, tutvustamistegevused, aga ka 
põllumajandusettevõtete lühiajalised 
vahetus- või külastuskavad. Omandatud 
teadmised ja teave peaks eelkõige 
tõhustama põllumajandustootjate ja metsa 
valdajate, toiduainetesektoris töötavate 
isikute ja maapiirkondade VKEde 
konkurentsivõimet ja ressursitõhusust ning 
parandama nende keskkonnategevuse 
tulemuslikkust, panustades samal ajal 
maapiirkondade majanduse 
jätkusuutlikkusse. Teadmussiirde ja 
teabevahetusega seotud meetmete 
tulemuste tõhususe tagamiseks tuleks 
nõuda, et teadmussiirde teenuse osutajate 
käsutuses on kõik vajalikud vahendid.

nõuab sobival tasemel tehnilist ja 
majanduslikku koolitust ning suurendatud 
võimsust, et teadmisi ja teavet saada ja 
vahetada, sealhulgas parimaid 
põllumajanduslikke ja metsanduslikke 
tootmisviise levitada. Teadmiste siirde ja 
teabevahetusega seotud meetmeid ei tuleks 
võtta üksnes traditsiooniliste 
koolituskursuste vormis, vaid neid tuleks 
kohandada vastavalt maapiirkondade 
ettevõtjate vajadustele. Seepärast tuleks 
toetada selliseid meetmeid nagu õpitoad, 
nõustamine, praktikakavasid,
tutvustamistegevused, aga ka 
põllumajandusettevõtete lühiajalised 
vahetus- või külastuskavad. Omandatud 
teadmised ja teave peaks eelkõige 
tõhustama põllumajandustootjate ja metsa 
valdajate, toiduainetesektoris töötavate 
isikute ja maapiirkondade VKEde 
konkurentsivõimet ja ressursitõhusust ning 
parandama nende keskkonnategevuse 
tulemuslikkust, panustades samal ajal 
maapiirkondade majanduse 
jätkusuutlikkusse. Teadmussiirde ja 
teabevahetusega seotud meetmete 
tulemuste tõhususe tagamiseks tuleks 
nõuda, et teadmussiirde teenuse osutajate 
käsutuses on kõik vajalikud vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Põllumajanduse ja metsanduse areng 
ja spetsialiseerumise ning eelkõige 
maapiirkondade mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (edaspidi „VKEd”) 
ees seisvate katsumustega toimetulek 
nõuab sobival tasemel tehnilist ja 

(14) Põllumajanduse ja metsanduse areng 
ja spetsialiseerumise ning eelkõige 
maapiirkondade mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (edaspidi „VKEd”) 
ees seisvate katsumustega toimetulek 
nõuab sobival tasemel tehnilist ja 
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majanduslikku koolitust ning suurendatud 
võimsust, et teadmisi ja teavet saada ja 
vahetada, sealhulgas parimaid 
põllumajanduslikke ja metsanduslikke 
tootmisviise levitada. Teadmiste siirde ja 
teabevahetusega seotud meetmeid ei tuleks 
võtta üksnes traditsiooniliste 
koolituskursuste vormis, vaid neid tuleks 
kohandada vastavalt maapiirkondade 
ettevõtjate vajadustele. Seepärast tuleks 
toetada selliseid meetmeid nagu õpitoad, 
nõustamine, tutvustamistegevused, aga ka 
põllumajandusettevõtete lühiajalised 
vahetus- või külastuskavad. Omandatud 
teadmised ja teave peaks eelkõige 
tõhustama põllumajandustootjate ja metsa 
valdajate, toiduainetesektoris töötavate 
isikute ja maapiirkondade VKEde 
konkurentsivõimet ja ressursitõhusust ning 
parandama nende keskkonnategevuse 
tulemuslikkust, panustades samal ajal 
maapiirkondade majanduse 
jätkusuutlikkusse. Teadmussiirde ja 
teabevahetusega seotud meetmete 
tulemuste tõhususe tagamiseks tuleks 
nõuda, et teadmussiirde teenuse osutajate 
käsutuses on kõik vajalikud vahendid.

majanduslikku koolitust ning suurendatud 
võimsust, et teadmisi ja teavet saada ja 
vahetada, sealhulgas parimaid 
põllumajanduslikke ja metsanduslikke 
tootmisviise levitada. Teadmiste siirde ja 
teabevahetusega seotud meetmeid ei tuleks 
võtta üksnes traditsiooniliste 
koolituskursuste vormis, vaid neid tuleks 
kohandada vastavalt maapiirkondade 
ettevõtjate vajadustele. Seepärast tuleks 
toetada selliseid meetmeid nagu õpitoad, 
nõustamine, tutvustamistegevused, aga ka 
põllumajandusettevõtete lühiajalised 
vahetus- või külastuskavad. Omandatud 
teadmised ja teave peaks eelkõige 
tõhustama põllumajandustootjate ja metsa 
valdajate, toiduainetesektoris töötavate 
isikute, VVOde ja maapiirkondade VKEde 
konkurentsivõimet ja ressursitõhusust ning 
parandama nende keskkonnategevuse 
tulemuslikkust, panustades samal ajal 
maapiirkondade majanduse 
jätkusuutlikkusse. Teadmussiirde ja 
teabevahetusega seotud meetmete 
tulemuste tõhususe tagamiseks tuleks 
nõuda, et teadmussiirde teenuse osutajate 
käsutuses on kõik vajalikud vahendid.

Or. en

Selgitus

Maaelu arengu määruse üks põhielemente on innovatsioon. Maailmapank määratleb 
innovatsioonisüsteemi kui selliste organisatsioonide, ettevõtjate ja isikute võrgustikku, kes 
keskenduvad uute toodete, uute protsesside ja uute organisatsiooniliikide majanduslikule 
kasutuselevõtule koos nende käitumist ja toimimist mõjutavate institutsioonide ja poliitikaga. 
Oluline on esile tõsta VVOsid kui osalejaid, kes võivad aidata põllumajandustootjatel 
tugevdada tulevikus turupositsiooni.

Muudatusettepanek 104
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Põllumajanduse ja metsanduse areng 
ja spetsialiseerumise ning eelkõige 
maapiirkondade mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (edaspidi „VKEd”) 
ees seisvate katsumustega toimetulek 
nõuab sobival tasemel tehnilist ja 
majanduslikku koolitust ning suurendatud 
võimsust, et teadmisi ja teavet saada ja 
vahetada, sealhulgas parimaid 
põllumajanduslikke ja metsanduslikke 
tootmisviise levitada. Teadmiste siirde ja 
teabevahetusega seotud meetmeid ei tuleks 
võtta üksnes traditsiooniliste 
koolituskursuste vormis, vaid neid tuleks 
kohandada vastavalt maapiirkondade 
ettevõtjate vajadustele. Seepärast tuleks 
toetada selliseid meetmeid nagu õpitoad, 
nõustamine, tutvustamistegevused, aga ka 
põllumajandusettevõtete lühiajalised 
vahetus- või külastuskavad. Omandatud 
teadmised ja teave peaks eelkõige 
tõhustama põllumajandustootjate ja metsa 
valdajate, toiduainetesektoris töötavate 
isikute ja maapiirkondade VKEde 
konkurentsivõimet ja ressursitõhusust ning 
parandama nende keskkonnategevuse 
tulemuslikkust, panustades samal ajal 
maapiirkondade majanduse 
jätkusuutlikkusse. Teadmussiirde ja 
teabevahetusega seotud meetmete 
tulemuste tõhususe tagamiseks tuleks 
nõuda, et teadmussiirde teenuse osutajate 
käsutuses on kõik vajalikud vahendid.

(14) Põllumajanduse ja metsanduse areng 
ja spetsialiseerumise ning eelkõige 
maapiirkondade mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (edaspidi „VKEd”) 
ees seisvate katsumustega toimetulek 
nõuab sobival tasemel tehnilist ja 
majanduslikku koolitust ning suurendatud 
võimsust, et teadmisi ja teavet saada ja 
vahetada, sealhulgas parimaid 
põllumajanduslikke ja metsanduslikke 
tootmisviise levitada. Teadmiste siirde ja 
teabevahetusega seotud meetmeid ei tuleks 
võtta üksnes traditsiooniliste 
koolituskursuste vormis, vaid neid tuleks 
kohandada vastavalt maapiirkondade 
ettevõtjate vajadustele. Seepärast tuleks 
toetada selliseid meetmeid nagu õpitoad, 
nõustamine, tutvustamistegevused, aga ka 
põllumajandusettevõtete lühiajalised 
vahetus- või külastuskavad. Omandatud 
teadmised ja teave peaks eelkõige 
tõhustama põllumajandustootjate ja metsa 
valdajate, toiduainetesektoris töötavate 
isikute ja maapiirkondades 
põllumajanduse ja metsanduse vallas 
tegutsevate VKEde konkurentsivõimet ja 
ressursitõhusust ning parandama nende 
keskkonnategevuse tulemuslikkust, 
panustades samal ajal maapiirkondade 
majanduse jätkusuutlikkusse.
Teadmussiirde ja teabevahetusega seotud 
meetmete tulemuste tõhususe tagamiseks 
tuleks nõuda, et teadmussiirde teenuse 
osutajate käsutuses on kõik vajalikud 
vahendid.

Or. pt

Muudatusettepanek 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Kui sektori kogutööjõust 
moodustavad enam kui 50 % 
palgatöötajad või kui mõnes liikmesriigis, 
piirkonnas või teatavate põllukultuuride 
puhul teevad enamiku töid 
hooajatöötajad, ohustavad töötajaid eriti 
tõrjutus ja vaesus. Arvestades, et kaasatus 
ja vaesuse vähendamine on strateegia 
„Euroopa 2020” üks kuuest prioriteedist, 
tuleks parandada põllumajandustöötajate 
või põllumajanduses tegutsevate 
palgatöötajate ning eelkõige juhu- ja 
hooajatöötajate töötingimusi ja sotsiaalset 
heaolu. Eelnevaga seoses tuleks samuti 
edendada hooajalist pühendumist 
korduvale tööhõivele (töökohtade 
stabiilsuse eesmärgil), et aidata 
palgatöötajail saavutada ametialast 
staatust ning parandada omakorda 
kõnealuse sektori konkurentsivõimet ja 
kuvandit.

Or. es

Muudatusettepanek 106
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selle tagamiseks, et teadmussiirde 
teenust osutavad asutused saaksid pakkuda 
oma laadilt maaelu arengu poliitika 
eesmärkidele vastavaid kvaliteetseid 
teenuseid, et tagada rahaliste vahendite 
parem eesmärgistamine ning et 
põllumajandusettevõtete vahetus- või 
külastuskavad oleksid selgelt piiritletud 
liidu muude programmide kohaste sarnaste 
meetmete suhtes, tuleks anda komisjonile 
õigus võtta aluslepingu artiklis 290 

(15) Selle tagamiseks, et teadmussiirde 
teenust osutavad asutused saaksid pakkuda 
oma laadilt maaelu arengu poliitika 
eesmärkidele vastavaid kvaliteetseid 
teenuseid, et tagada rahaliste vahendite 
parem eesmärgistamine ning et 
põllumajandusettevõtete vahetus- või 
külastuskavad oleksid selgelt piiritletud 
liidu muude programmide kohaste sarnaste 
meetmete suhtes, tuleks kehtestada
teadmussiirde teenust osutavate asutuste 
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sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte seoses teadmussiirde teenust 
osutavate asutuste kvalifikatsiooni
miinimumnõuete, abikõlblike kulude ning 
põllumajandusettevõtete vahetus- või 
külastuskavade kestuse ja sisuga.

kvalifikatsiooni miinimumnõuded, nagu 
ka abikõlblike kulude ning 
põllumajandusettevõtete vahetus- või 
külastuskavade kestus ja sisu.

Or. pt

Muudatusettepanek 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Pidades eelkõige silmas 
maapiirkondades põlvkondade vahetuse 
ning põllumajanduses suurema teadmus-
ja oskussiirde eesmärke, ergutatakse 
liikmesriike looma põllumajandusalaseid 
praktikakavasid osana maaelu arengu 
programmidest, mille raames palutakse 
noortel end praktikantidena registreerida. 
Kavad peaksid olema mitmeaastased ning 
kestma 3–5 aastat, mille jooksul 
praktikandid teeksid osaleva 
põllumajandusettevõtja juures tööd. Kava 
viimasel aastal või viimastel aastatel 
saadetaks praktikant teise liikmesriigi 
vastuvõtvasse põllumajandusettevõttesse, 
et tagada parimate tavade vahetamine 
Euroopa Liidus. Kutsealast koolitust 
tuleks anda kogu praktikakava jooksul. 
Eduka lõpetamise puhul on praktikandil 
õigus taotleda äritegevuse alustamise 
toetust ja ettevõtluse arendamise toetust 
kas noore põllumajandustootjana, uue 
osalejana, väikepõllumajandustootjana 
või maapiirkonnas tegutseva ettevõtjana.

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega aidatakse 
põllumajandustootjaid, metsa valdajaid ja
maapiirkondade VKEsid säästava 
majandamise ja nende ettevõtete või 
äriühingute üldise tulemuslikkuse 
tõhustamisel. Seepärast tuleks soodustada 
selliste teenuste loomist ja nende 
kasutamist põllumajandustootjate, metsa 
valdajate ja maapiirkondade VKEde poolt.
Pakutava nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
parandamiseks tuleks sätestada nõustajate 
kvalifikatsiooni miinimumnõuded ja 
regulaarne koolitus. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määruses (EL) nr 
HR/2012 sätestatud 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega tuleks aidata 
põllumajandustootjatel hinnata nende 
põllumajanduslike majapidamiste 
tulemuslikkust ja kindlaks määrata 
vajalikud parandused seoses kohustuslike 
majandamisnõuete, heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste ning 
kliimasäästlike ja keskkonnahoidlike 
põllumajandustavadega, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr DP/2012, kliimamuutuste 
leevendamise ja kohandamise nõuete või 
meetmetega, vee kaitse, loomahaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga, mis vastab 
vähemalt määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatule. Vajaduse korral peaks 
nõustamine hõlmama ka tööohutusnõuded.
Nõustamine võib hõlmata ka ettevõtte või 
äriühingu majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi. Põllumajandusettevõtte 
juhtimis- ja asendusteenustega aidatakse 
põllumajandusettevõtjaid tõhustada ja 

(16) Põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega aidatakse 
põllumajandustootjaid, metsa valdajaid
ning maapiirkondades põllumajanduse ja
põllumajandusliku toidutoomise vallas 
tegutsevaid VKEsid säästava majandamise 
ja nende ettevõtete või äriühingute üldise 
tulemuslikkuse tõhustamisel. Seepärast 
tuleks soodustada selliste teenuste loomist 
ja nende kasutamist põllumajandustootjate, 
metsa valdajate ning maapiirkondades 
põllumajanduse ja põllumajandusliku 
toidutoomise vallas tegutsevate VKEde 
poolt. Pakutava nõustamise kvaliteedi ja 
tõhususe parandamiseks tuleks sätestada 
nõustajate kvalifikatsiooni 
miinimumnõuded ja regulaarne koolitus.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr HR/2012 sätestatud 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega tuleks aidata 
põllumajandustootjatel hinnata nende 
põllumajanduslike majapidamiste 
tulemuslikkust ja kindlaks määrata 
vajalikud parandused seoses kohustuslike 
majandamisnõuete, heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste ning 
kliimasäästlike ja keskkonnahoidlike 
põllumajandustavadega, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr DP/2012, kliimamuutuste 
leevendamise ja kohandamise nõuete või 
meetmetega, vee kaitse, loomahaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga, mis vastab 
vähemalt määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatule. Vajaduse korral peaks 
nõustamine hõlmama ka tööohutusnõuded.
Nõustamine peab hõlmama ka ettevõtte 
või äriühingu majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 



PE489.640v01-00 34/167 AM\903101ET.doc

ET

lihtsustada nende ettevõtte juhtimist. seotud küsimusi. Põllumajandusettevõtte 
juhtimis- ja asendusteenustega aidatakse 
põllumajandusettevõtjaid tõhustada ja 
lihtsustada nende ettevõtte juhtimist.

Or. it

Muudatusettepanek 109
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega aidatakse 
põllumajandustootjaid, metsa valdajaid ja
maapiirkondade VKEsid säästava
majandamise ja nende ettevõtete või
äriühingute üldise tulemuslikkuse 
tõhustamisel. Seepärast tuleks soodustada 
selliste teenuste loomist ja nende 
kasutamist põllumajandustootjate, metsa 
valdajate ja maapiirkondade VKEde poolt.
Pakutava nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
parandamiseks tuleks sätestada nõustajate 
kvalifikatsiooni miinimumnõuded ja 
regulaarne koolitus. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määruses (EL) nr 
HR/2012 sätestatud 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega tuleks aidata 
põllumajandustootjatel hinnata nende 
põllumajanduslike majapidamiste 
tulemuslikkust ja kindlaks määrata 
vajalikud parandused seoses kohustuslike 
majandamisnõuete, heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste ning 
kliimasäästlike ja keskkonnahoidlike 
põllumajandustavadega, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr DP/2012, kliimamuutuste 
leevendamise ja kohandamise nõuete või 
meetmetega, vee kaitse, loomahaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga, mis vastab 

(16) Artiklis 16 osutatud
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega aidatakse 
põllumajandustootjaid, metsa valdajaid,
maapiirkondade VKEsid ning 
maapiirkondades põllumajandusele 
järgnevates tegevusalades ja 
sotsiaalsfääris tegutsevaid 
majandusosalisi ning säästva
majandamise ja nende ettevõtete, 
äriühingute või tegevuse üldise 
tulemuslikkuse tõhustamisel. Seepärast 
tuleks soodustada selliste teenuste loomist 
ja nende kasutamist. Pakutava nõustamise 
kvaliteedi ja tõhususe parandamiseks 
tuleks sätestada nõustajate kvalifikatsiooni 
miinimumnõuded ja regulaarne koolitus.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr HR/2012 sätestatud 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega tuleks aidata 
põllumajandustootjatel hinnata nende 
põllumajanduslike majapidamiste 
tulemuslikkust ja kindlaks määrata 
vajalikud parandused seoses kohustuslike 
majandamisnõuete, heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste ning 
kliimasäästlike ja keskkonnahoidlike 
põllumajandustavadega, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr DP/2012, kliimamuutuste 
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vähemalt määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatule. Vajaduse korral peaks 
nõustamine hõlmama ka tööohutusnõuded.
Nõustamine võib hõlmata ka ettevõtte või 
äriühingu majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi. Põllumajandusettevõtte 
juhtimis- ja asendusteenustega aidatakse 
põllumajandusettevõtjaid tõhustada ja 
lihtsustada nende ettevõtte juhtimist.

leevendamise ja kohandamise nõuete või 
meetmetega, vee kaitse, loomahaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga, mis vastab 
vähemalt määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatule. Vajaduse korral peaks 
nõustamine hõlmama ka tööohutusnõuded.
Nõustamine võib hõlmata ka ettevõtte või 
äriühingu majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi. Põllumajandusettevõtte 
juhtimis- ja asendusteenustega aidatakse 
põllumajandusettevõtjaid tõhustada ja 
lihtsustada nende ettevõtte juhtimist.

Or. de

Selgitus

Nõustamisteenuste kasutamine seoses põllumajandusele järgnevate tegevuste väljatöötamise 
ja laiendamisega (näiteks põllumajandustoodete otseturundus ja taluturism ning turule 
orienteeritud sotsiaalteenused, nagu eakate hooldus ja lastehoid) peaks olema samuti 
võimalik.

Muudatusettepanek 110
Spyros Danellis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega aidatakse 
põllumajandustootjaid, metsa valdajaid ja 
maapiirkondade VKEsid säästava 
majandamise ja nende ettevõtete või 
äriühingute üldise tulemuslikkuse 
tõhustamisel. Seepärast tuleks soodustada 
selliste teenuste loomist ja nende 
kasutamist põllumajandustootjate, metsa 
valdajate ja maapiirkondade VKEde poolt.
Pakutava nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
parandamiseks tuleks sätestada nõustajate 
kvalifikatsiooni miinimumnõuded ja 
regulaarne koolitus. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määruses (EL) nr 

(16) Põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega aidatakse 
põllumajandustootjaid, metsa valdajaid ja 
maapiirkondade VKEsid säästava 
majandamise ja nende ettevõtete või 
äriühingute üldise tulemuslikkuse 
tõhustamisel. Seepärast tuleks soodustada 
selliste teenuste loomist ja nende 
kasutamist põllumajandustootjate, metsa 
valdajate ja maapiirkondade VKEde poolt.
Pakutava nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
parandamiseks tuleks sätestada nõustajate 
kvalifikatsiooni miinimumnõuded ja 
regulaarne koolitus. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määruses (EL) nr 
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HR/201214 sätestatud 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega tuleks aidata 
põllumajandustootjatel hinnata nende 
põllumajanduslike majapidamiste 
tulemuslikkust ja kindlaks määrata 
vajalikud parandused seoses kohustuslike 
majandamisnõuete, heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste ning 
kliimasäästlike ja keskkonnahoidlike 
põllumajandustavadega, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr DP/201215, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kohandamise nõuete või meetmetega, vee 
kaitse, loomahaigustest teatamise ja 
innovatsiooniga, mis vastab vähemalt 
määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatule. Vajaduse korral peaks 
nõustamine hõlmama ka tööohutusnõuded.
Nõustamine võib hõlmata ka ettevõtte või 
äriühingu majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi. Põllumajandusettevõtte 
juhtimis- ja asendusteenustega aidatakse 
põllumajandusettevõtjaid tõhustada ja 
lihtsustada nende ettevõtte juhtimist.

HR/201214 sätestatud 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega tuleks aidata 
põllumajandustootjatel hinnata nende 
põllumajanduslike majapidamiste 
tulemuslikkust ja kindlaks määrata 
vajalikud parandused seoses kohustuslike 
majandamisnõuete, heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste ning 
kliimasäästlike ja keskkonnahoidlike 
põllumajandustavadega, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr DP/201215, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kohandamise nõuete või meetmetega, vee 
kaitse, loomahaigustest teatamise ja 
innovatsiooniga, mis vastab vähemalt 
määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatule. Põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenuste raames tuleks samuti 
anda teavet tõhusa riskijuhtimise ning 
põllumajandusettevõtjatele kättesaadavate 
riskivõimaluste kohta. Vajaduse korral 
peaks nõustamine hõlmama ka 
tööohutusnõuded. Nõustamine võib 
hõlmata ka ettevõtte või äriühingu 
majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi. Põllumajandusettevõtte 
juhtimis- ja asendusteenustega aidatakse 
põllumajandusettevõtjaid tõhustada ja 
lihtsustada nende ettevõtte juhtimist.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega aidatakse 

(16) Põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega aidatakse 
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põllumajandustootjaid, metsa valdajaid ja 
maapiirkondade VKEsid säästava 
majandamise ja nende ettevõtete või 
äriühingute üldise tulemuslikkuse 
tõhustamisel. Seepärast tuleks soodustada 
selliste teenuste loomist ja nende 
kasutamist põllumajandustootjate, metsa 
valdajate ja maapiirkondade VKEde poolt.
Pakutava nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
parandamiseks tuleks sätestada nõustajate 
kvalifikatsiooni miinimumnõuded ja 
regulaarne koolitus. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määruses (EL) nr 
HR/201214 sätestatud 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega tuleks aidata
põllumajandustootjatel hinnata nende 
põllumajanduslike majapidamiste 
tulemuslikkust ja kindlaks määrata 
vajalikud parandused seoses kohustuslike 
majandamisnõuete, heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste ning 
kliimasäästlike ja keskkonnahoidlike 
põllumajandustavadega, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr DP/201215, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kohandamise nõuete või meetmetega, vee 
kaitse, loomahaigustest teatamise ja 
innovatsiooniga, mis vastab vähemalt 
määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatule. Vajaduse korral peaks 
nõustamine hõlmama ka tööohutusnõuded.
Nõustamine võib hõlmata ka ettevõtte või 
äriühingu majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi. Põllumajandusettevõtte 
juhtimis- ja asendusteenustega aidatakse 
põllumajandusettevõtjaid tõhustada ja 
lihtsustada nende ettevõtte juhtimist.

põllumajandustootjaid, metsa valdajaid ja 
maapiirkondade VKEsid säästava 
majandamise ja nende ettevõtete või 
äriühingute üldise tulemuslikkuse 
tõhustamisel. Seepärast tuleks soodustada 
selliste teenuste loomist ja nende 
kasutamist põllumajandustootjate, metsa 
valdajate ja maapiirkondade VKEde poolt.
Pakutava nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
parandamiseks tuleks sätestada nõustajate 
kvalifikatsiooni miinimumnõuded ja 
regulaarne koolitus. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määruses (EL) nr 
HR/201214 sätestatud 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega tuleks aidata 
põllumajandustootjatel hinnata nende 
põllumajanduslike majapidamiste 
tulemuslikkust ja kindlaks määrata 
vajalikud parandused seoses kohustuslike 
majandamisnõuete, heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste ning 
kliimasäästlike ja keskkonnahoidlike 
põllumajandustavadega, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr DP/201215, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kohandamise nõuete või meetmetega, vee 
kaitse, loomahaigustest teatamise ja 
innovatsiooniga, mis vastab vähemalt 
määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatule. Vajaduse korral peaks 
nõustamine hõlmama ka tööohutusnõuded.
Nõustamine võib hõlmata ka ettevõtte või 
äriühingu majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi. Põllumajandusettevõtte 
juhtimis- ja asendusteenustega aidatakse 
põllumajandusettevõtjaid tõhustada ja 
lihtsustada nende ettevõtte juhtimist.
Lisaks tuleks põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustes pakkuda seoses 
põllumajandusettevõtetes sagenevate 
hukkumis- ja õnnetusjuhtumitega 
nõuandeid ja suuniseid 
põllumajandusettevõtete ohutusmeetmete 
ning põllumajandusettevõtetes töötavate 
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ja elavate isikute ohutuse kohta.

Or. en

Selgitus

Põllumajandus on kõrge riskiprofiiliga ohtlik ametiala. Põllumajandusettevõtjad saavad 
töökohal toimunud õnnetusjuhtumil üldisest tööjõust seitse korda suurema tõenäosusega 
surma. Iga aasta toimub ELi põllumajandusettevõtetes enamasti 550 surmaga lõppenud 
õnnetusjuhtumit. Rohkem teavet põllumajandusettevõtete ohutusmeetmete kohta ja neist 
suurem teadlikkus aitaksid põllumajandusettevõtjatel seda olukorda lahendada, sest tervis ja 
ohutus on jätkusuutliku põllumajandusalase ettevõtluse ja põllumajandusettevõtte halduse 
põhinõudeid.

Muudatusettepanek 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega aidatakse 
põllumajandustootjaid, metsa valdajaid ja 
maapiirkondade VKEsid säästava 
majandamise ja nende ettevõtete või 
äriühingute üldise tulemuslikkuse 
tõhustamisel. Seepärast tuleks soodustada 
selliste teenuste loomist ja nende 
kasutamist põllumajandustootjate, metsa 
valdajate ja maapiirkondade VKEde poolt.
Pakutava nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
parandamiseks tuleks sätestada nõustajate 
kvalifikatsiooni miinimumnõuded ja 
regulaarne koolitus. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määruses (EL) nr 
HR/201214 sätestatud 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega tuleks aidata 
põllumajandustootjatel hinnata nende 
põllumajanduslike majapidamiste 
tulemuslikkust ja kindlaks määrata 
vajalikud parandused seoses kohustuslike 
majandamisnõuete, heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste ning 

(16) Põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega aidatakse 
põllumajandustootjaid, metsa valdajaid ja 
maapiirkondade VKEsid säästava 
majandamise ja nende ettevõtete või 
äriühingute üldise tulemuslikkuse 
tõhustamisel. Seepärast tuleks soodustada 
selliste teenuste loomist ja nende 
kasutamist põllumajandustootjate, metsa 
valdajate ja maapiirkondade VKEde poolt.
Pakutava nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
parandamiseks tuleks sätestada nõustajate 
kvalifikatsiooni miinimumnõuded ja 
regulaarne koolitus. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määruses (EL) nr 
HR/201214 sätestatud 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega tuleks aidata 
põllumajandustootjatel hinnata nende 
põllumajanduslike majapidamiste 
tulemuslikkust ja kindlaks määrata 
vajalikud parandused seoses kohustuslike 
majandamisnõuete, heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste ning 
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kliimasäästlike ja keskkonnahoidlike 
põllumajandustavadega, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr DP/201215, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kohandamise nõuete või meetmetega, vee 
kaitse, loomahaigustest teatamise ja 
innovatsiooniga, mis vastab vähemalt 
määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatule. Vajaduse korral peaks 
nõustamine hõlmama ka tööohutusnõuded.
Nõustamine võib hõlmata ka ettevõtte või 
äriühingu majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi. Põllumajandusettevõtte 
juhtimis- ja asendusteenustega aidatakse 
põllumajandusettevõtjaid tõhustada ja 
lihtsustada nende ettevõtte juhtimist.

kliimasäästlike ja keskkonnahoidlike 
põllumajandustavadega, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr DP/201215, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kohandamise nõuete või meetmetega, vee
ja mulla kaitse, integreeritud taimekaitset 
ja mittekeemiliste alternatiivide kasutust 
käsitlevate nõuannetega, loomahaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga, mis vastab 
vähemalt määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatule. Vajaduse korral peaks 
nõustamine hõlmama ka tööohutusnõuded.
Nõustamine võib hõlmata ka ettevõtte või 
äriühingu majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi. Põllumajandusettevõtte 
juhtimis- ja asendusteenustega aidatakse 
põllumajandusettevõtjaid tõhustada ja 
lihtsustada nende ettevõtte juhtimist.

Or. en

Selgitus

Vastavalt direktiivi 2009/128/EÜ (pestitsiidide säästva kasutamise kohta) artikli 14 lõikele 2 
loovad liikmesriigid integreeritud taimekaitse rakendamiseks vajalikud tingimused või 
toetavad kõnealuste tingimuste loomist. Eelkõige tagavad nad, et professionaalsete kasutajate 
käsutuses on integreeritud taimekaitse alane teave ning vahendid taimekahjurite 
monitooringuks ja otsuste tegemiseks, samuti nõustamisteenused.

Muudatusettepanek 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega aidatakse 
põllumajandustootjaid, metsa valdajaid ja 
maapiirkondade VKEsid säästava 
majandamise ja nende ettevõtete või 
äriühingute üldise tulemuslikkuse 
tõhustamisel. Seepärast tuleks soodustada 

(16) Põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega aidatakse 
põllumajandustootjaid, metsa valdajaid ja 
maapiirkondade VKEsid säästava 
majandamise ja nende ettevõtete või 
äriühingute üldise tulemuslikkuse 
tõhustamisel. Seepärast tuleks soodustada 
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selliste teenuste loomist ja nende 
kasutamist põllumajandustootjate, metsa 
valdajate ja maapiirkondade VKEde poolt.
Pakutava nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
parandamiseks tuleks sätestada nõustajate 
kvalifikatsiooni miinimumnõuded ja 
regulaarne koolitus. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määruses (EL) nr 
HR/201214 sätestatud 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega tuleks aidata 
põllumajandustootjatel hinnata nende 
põllumajanduslike majapidamiste 
tulemuslikkust ja kindlaks määrata 
vajalikud parandused seoses kohustuslike 
majandamisnõuete, heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste ning 
kliimasäästlike ja keskkonnahoidlike 
põllumajandustavadega, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr DP/201215, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kohandamise nõuete või meetmetega, vee 
kaitse, loomahaigustest teatamise ja 
innovatsiooniga, mis vastab vähemalt 
määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatule. Vajaduse korral peaks 
nõustamine hõlmama ka tööohutusnõuded.
Nõustamine võib hõlmata ka ettevõtte või 
äriühingu majandus-, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi. Põllumajandusettevõtte 
juhtimis- ja asendusteenustega aidatakse 
põllumajandusettevõtjaid tõhustada ja 
lihtsustada nende ettevõtte juhtimist.

selliste teenuste loomist ja nende 
kasutamist põllumajandustootjate, metsa 
valdajate ja maapiirkondade VKEde poolt.
Pakutava nõustamise kvaliteedi ja tõhususe 
parandamiseks tuleks sätestada nõustajate
kvalifikatsiooni miinimumnõuded ja 
regulaarne koolitus. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu [kuupäev] määruses (EL) nr 
HR/201214 sätestatud 
põllumajandusettevõtete 
nõustamisteenustega tuleks aidata 
põllumajandustootjatel hinnata nende 
põllumajanduslike majapidamiste 
tulemuslikkust ja kindlaks määrata 
vajalikud parandused seoses kohustuslike 
majandamisnõuete, heade põllumajandus-
ja keskkonnatingimuste ning 
kliimasäästlike ja keskkonnahoidlike 
põllumajandustavadega, nagu on sätestatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu [kuupäev] 
määruses (EL) nr DP/201215, 
kliimamuutuste leevendamise ja 
kohandamise nõuete või meetmetega, vee 
kaitse, loomahaigustest teatamise ja 
innovatsiooniga, mis vastab vähemalt 
määruse (EL) nr HR/2012 I lisas 
sätestatule. Vajaduse korral peaks 
nõustamine hõlmama ka tööohutusnõuded.
Nõustamine võib hõlmata ka ettevõtte või 
äriühingu majandus-, loomade heaolu 
alase, põllumajandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkusega 
seotud küsimusi. Põllumajandusettevõtte 
juhtimis- ja asendusteenustega aidatakse 
põllumajandusettevõtjaid tõhustada ja 
lihtsustada nende ettevõtte juhtimist.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Põllumajandussaadusi ja toiduaineid 
käsitlevate liidu või siseriiklike 
toidukvaliteedikavadega antakse tarbijatele 
tagatis, et toote kvaliteet ja omadused või 
kasutatud tootmisprotsess on kvaliteetne 
põllumajandustootjate sellistes kavades 
osalemise tõttu, et saavutada asjaomaste 
toodete lisandväärtus ja suurendada nende 
turustamisvõimalusi. Seepärast tuleks 
põllumajandustootjaid innustada sellistes 
kavades osalema. Võttes arvesse, et kuna 
selliste kavadega liitumisel ja nendes 
osalemise esimestel aastatel ei saa 
põllumajandustootjad sellisest osalemisest 
tingitud lisakulud ja –kohustused 
turumehhanismi poolt täielikult 
hüvitatud, peaks toetus piirduma uute 
osalejatega ning hõlmama kuni viie aasta 
pikkust perioodi. Puuvilla kui 
põllumajandustoote eriomadusi arvestades 
peaksid hõlmatud olema ka puuvilla 
kvaliteedikavad. EAFRD eelarveliste 
vahendite tõhusa ja tulemusliku kasutamise 
tagamiseks tuleks anda komisjonile õigus 
võtta aluslepingu artiklis 290 sätestatud 
korras vastu delegeeritud õigusakte seoses 
liidu kvaliteedikavadega, mis võivad olla 
hõlmatud selle meetmega.

(18) Põllumajandussaadusi ja toiduaineid 
käsitlevate liidu või siseriiklike 
toidukvaliteedikavadega antakse tarbijatele 
tagatis, et toote kvaliteet ja omadused või 
kasutatud tootmisprotsess on kvaliteetne 
põllumajandustootjate sellistes kavades 
osalemise tõttu, et saavutada asjaomaste 
toodete lisandväärtus ja suurendada nende 
turustamisvõimalusi. Seepärast tuleks 
põllumajandustootjaid innustada sellistes 
kavades osalema. Puuvilla kui 
põllumajandustoote eriomadusi arvestades 
peaksid hõlmatud olema ka puuvilla 
kvaliteedikavad. EAFRD eelarveliste 
vahendite tõhusa ja tulemusliku kasutamise 
tagamiseks tuleks anda komisjonile õigus 
võtta aluslepingu artiklis 290 sätestatud 
korras vastu delegeeritud õigusakte seoses 
liidu kvaliteedikavadega, mis võivad olla 
hõlmatud selle meetmega.

Or. it

Muudatusettepanek 115
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Põllumajanduslike majapidamiste ja 
maapiirkonna ettevõtete majandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse ning 
põllumajandussaaduste turustamise 

(19) Põllumajanduslike majapidamiste ja 
maapiirkonna ettevõtete majandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse ning 
põllumajandussaaduste turustamise 
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tõhustamiseks ja põllumajanduse arenguks 
vajaliku infrastruktuuri tagamiseks ning 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 
vajalike mittetasuvate investeeringute 
toetamiseks tuleks ette näha toetus 
sellistesse eesmärkidesse panustavatesse 
materiaalsete investeeringute jaoks. 2007–
2013 programmitöö perioodil olid 
sekkumise eri valdkonnad hõlmatud 
erinevate meetmetega. Lihtsustamise 
huvides, aga ka selleks, et võimaldada 
toetusesaajatel kavandada ja teostada 
suurendatud lisandväärtusega integreeritud 
projekte, peaks üksikmeede hõlmama 
materiaalsete investeeringute kõiki liike.
Liikmesriigid peaksid määratelma lävendi 
selliste põllumajanduslike majapidamiste 
jaoks, mis on toetuskõlblikud sellisteks 
investeeringuteks, millega toetatakse 
põllumajandusliku majapidamise 
elujõulisust, tuginedes seejuures tugevate 
ja nõrkade külgede, võimaluste ja ohtude 
(„SWOT”) analüüsile, et toetust paremini 
suunata.

tõhustamiseks ja põllumajanduse arenguks 
vajaliku infrastruktuuri tagamiseks ning 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 
vajalike mittetasuvate investeeringute 
toetamiseks tuleks ette näha toetus 
sellistesse eesmärkidesse panustavatesse 
materiaalsete investeeringute jaoks. 2007–
2013 programmitöö perioodil olid 
sekkumise eri valdkonnad hõlmatud 
erinevate meetmetega. Lihtsustamise 
huvides, aga ka selleks, et võimaldada 
toetusesaajatel kavandada ja teostada 
suurendatud lisandväärtusega integreeritud 
projekte, peaks üksikmeede hõlmama 
materiaalsete investeeringute kõiki liike.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Põllumajanduslike majapidamiste ja 
maapiirkonna ettevõtete majandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse ning 
põllumajandussaaduste turustamise 
tõhustamiseks ja põllumajanduse arenguks 
vajaliku infrastruktuuri tagamiseks ning 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 
vajalike mittetasuvate investeeringute 
toetamiseks tuleks ette näha toetus 
sellistesse eesmärkidesse panustavatesse 
materiaalsete investeeringute jaoks. 2007–

(19) Põllumajanduslike majapidamiste ja 
maapiirkonna ettevõtete majandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse ning 
põllumajandussaaduste turustamise 
tõhustamiseks ja põllumajanduse arenguks 
vajaliku infrastruktuuri tagamiseks ning 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 
vajalike mittetasuvate investeeringute 
toetamiseks tuleks ette näha toetus 
sellistesse eesmärkidesse panustavatesse 
materiaalsete investeeringute jaoks. 2007–
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2013 programmitöö perioodil olid 
sekkumise eri valdkonnad hõlmatud 
erinevate meetmetega. Lihtsustamise 
huvides, aga ka selleks, et võimaldada 
toetusesaajatel kavandada ja teostada 
suurendatud lisandväärtusega integreeritud 
projekte, peaks üksikmeede hõlmama 
materiaalsete investeeringute kõiki liike.
Liikmesriigid peaksid määratelma lävendi 
selliste põllumajanduslike majapidamiste 
jaoks, mis on toetuskõlblikud sellisteks 
investeeringuteks, millega toetatakse 
põllumajandusliku majapidamise 
elujõulisust, tuginedes seejuures tugevate 
ja nõrkade külgede, võimaluste ja ohtude 
(„SWOT”) analüüsile, et toetust paremini 
suunata.

2013 programmitöö perioodil olid 
sekkumise eri valdkonnad hõlmatud 
erinevate meetmetega. Lihtsustamise 
huvides, aga ka selleks, et võimaldada 
toetusesaajatel kavandada ja teostada 
suurendatud lisandväärtusega integreeritud 
projekte, peaks üksikmeede hõlmama 
materiaalsete investeeringute kõiki liike.
Liikmesriigid peaksid määratlema lävendi 
selliste põllumajanduslike majapidamiste 
jaoks, mis on toetuskõlblikud sellisteks 
investeeringuteks, millega toetatakse 
põllumajandusliku majapidamise 
elujõulisust, ja esitama selle lävendi 
põhjendused.

Or. pt

Muudatusettepanek 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Põllumajanduslike majapidamiste ja 
maapiirkonna ettevõtete majandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse ning 
põllumajandussaaduste turustamise 
tõhustamiseks ja põllumajanduse arenguks 
vajaliku infrastruktuuri tagamiseks ning 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 
vajalike mittetasuvate investeeringute 
toetamiseks tuleks ette näha toetus 
sellistesse eesmärkidesse panustavatesse 
materiaalsete investeeringute jaoks. 2007–
2013 programmitöö perioodil olid 
sekkumise eri valdkonnad hõlmatud 
erinevate meetmetega. Lihtsustamise 
huvides, aga ka selleks, et võimaldada 
toetusesaajatel kavandada ja teostada 
suurendatud lisandväärtusega integreeritud 
projekte, peaks üksikmeede hõlmama 

(19) Põllumajanduslike majapidamiste ja 
maapiirkonna ettevõtete majandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse ning 
põllumajandussaaduste turustamise 
tõhustamiseks ja põllumajanduse arenguks 
vajaliku infrastruktuuri tagamiseks ning 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 
vajalike mittetasuvate investeeringute 
toetamiseks tuleks ette näha toetus 
sellistesse eesmärkidesse panustavatesse 
materiaalsete investeeringute jaoks, 
sealhulgas bioloogilise tõrje meetmete 
kasutamine, mis on vahend kahjurite 
hulga või mõju vähendamiseks või 
leevendamiseks looduslike vaenlaste ja 
looduslike taimetugevdajate abil, kui need 
meetmed on aasta lõikes kallimad kui 
nendele vastavad keemilised vahendid.
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materiaalsete investeeringute kõiki liike.
Liikmesriigid peaksid määratelma lävendi 
selliste põllumajanduslike majapidamiste 
jaoks, mis on toetuskõlblikud sellisteks 
investeeringuteks, millega toetatakse 
põllumajandusliku majapidamise 
elujõulisust, tuginedes seejuures tugevate 
ja nõrkade külgede, võimaluste ja ohtude
(„SWOT”) analüüsile, et toetust paremini 
suunata.

2007–2013 programmitöö perioodil olid 
sekkumise eri valdkonnad hõlmatud 
erinevate meetmetega. Lihtsustamise 
huvides, aga ka selleks, et võimaldada 
toetusesaajatel kavandada ja teostada 
suurendatud lisandväärtusega integreeritud 
projekte, peaks üksikmeede hõlmama 
materiaalsete investeeringute kõiki liike.
Liikmesriigid peaksid määratlema lävendi 
selliste põllumajanduslike majapidamiste 
jaoks, mis on toetuskõlblikud sellisteks 
investeeringuteks, millega toetatakse 
põllumajandusliku majapidamise 
elujõulisust, tuginedes seejuures tugevate 
ja nõrkade külgede, võimaluste ja ohtude
(„SWOT”) analüüsile, et toetust paremini 
suunata.

Or. en

Selgitus

Toetus bioloogilise tõrje kasutamiseks on juba praegu abikõlblik kulu ja osa põllumajanduse 
keskkonnameetmeist, kuigi, kuna EIP on üksikasjalikult selgitanud, et see võib aidata kaasa 
produktiivsuse kasvule, oleks ehk aeg suurendada keemiliste lisandite alternatiivsete 
meetodite ja toodete nähtavust.

Muudatusettepanek 118
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Põllumajanduslike majapidamiste ja 
maapiirkonna ettevõtete majandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse ning 
põllumajandussaaduste turustamise 
tõhustamiseks ja põllumajanduse arenguks 
vajaliku infrastruktuuri tagamiseks ning 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 
vajalike mittetasuvate investeeringute 
toetamiseks tuleks ette näha toetus 
sellistesse eesmärkidesse panustavatesse 
materiaalsete investeeringute jaoks. 2007–

(19) Põllumajanduslike majapidamiste ja 
maapiirkonna ettevõtete majandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse ning 
põllumajandussaaduste turustamise 
tõhustamiseks ja põllumajanduse arenguks 
vajaliku infrastruktuuri tagamiseks ning 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 
vajalike tasuvate ja mittetasuvate 
investeeringute toetamiseks tuleks ette 
näha toetus sellistesse eesmärkidesse 
panustavatesse materiaalsete 
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2013 programmitöö perioodil olid 
sekkumise eri valdkonnad hõlmatud 
erinevate meetmetega. Lihtsustamise 
huvides, aga ka selleks, et võimaldada 
toetusesaajatel kavandada ja teostada 
suurendatud lisandväärtusega integreeritud 
projekte, peaks üksikmeede hõlmama 
materiaalsete investeeringute kõiki liike.
Liikmesriigid peaksid määratelma lävendi 
selliste põllumajanduslike majapidamiste 
jaoks, mis on toetuskõlblikud sellisteks 
investeeringuteks, millega toetatakse 
põllumajandusliku majapidamise 
elujõulisust, tuginedes seejuures tugevate 
ja nõrkade külgede, võimaluste ja ohtude
(„SWOT”) analüüsile, et toetust paremini 
suunata.

investeeringute jaoks. 2007–2013 
programmitöö perioodil olid sekkumise eri 
valdkonnad hõlmatud erinevate 
meetmetega. Lihtsustamise huvides, aga ka 
selleks, et võimaldada toetusesaajatel 
kavandada ja teostada suurendatud 
lisandväärtusega integreeritud projekte, 
peaks üksikmeede hõlmama materiaalsete 
investeeringute kõiki liike. Liikmesriigid 
peaksid määratlema lävendi selliste 
põllumajanduslike majapidamiste jaoks, 
mis on toetuskõlblikud sellisteks 
investeeringuteks, millega toetatakse 
põllumajandusliku majapidamise 
elujõulisust, tuginedes seejuures tugevate 
ja nõrkade külgede, võimaluste ja ohtude
(„SWOT”) analüüsile, et toetust paremini 
suunata.

Or. de

Muudatusettepanek 119
James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Põllumajanduslike majapidamiste ja 
maapiirkonna ettevõtete majandus- ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse ning 
põllumajandussaaduste turustamise 
tõhustamiseks ja põllumajanduse arenguks 
vajaliku infrastruktuuri tagamiseks ning 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 
vajalike mittetasuvate investeeringute 
toetamiseks tuleks ette näha toetus 
sellistesse eesmärkidesse panustavatesse 
materiaalsete investeeringute jaoks. 2007–
2013 programmitöö perioodil olid 
sekkumise eri valdkonnad hõlmatud 
erinevate meetmetega. Lihtsustamise 
huvides, aga ka selleks, et võimaldada 
toetusesaajatel kavandada ja teostada 
suurendatud lisandväärtusega integreeritud 

(19) Põllumajanduslike majapidamiste, 
metsanduse ja maapiirkonna ettevõtete 
majandus- ja keskkonnategevuse 
tulemuslikkuse ning 
põllumajandussaaduste turustamise 
tõhustamiseks ja põllumajanduse arenguks 
vajaliku infrastruktuuri tagamiseks ning 
keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 
vajalike mittetasuvate investeeringute 
toetamiseks tuleks ette näha toetus 
sellistesse eesmärkidesse panustavatesse 
materiaalsete investeeringute jaoks. 2007–
2013 programmitöö perioodil olid 
sekkumise eri valdkonnad hõlmatud 
erinevate meetmetega. Lihtsustamise 
huvides, aga ka selleks, et võimaldada 
toetusesaajatel kavandada ja teostada 
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projekte, peaks üksikmeede hõlmama 
materiaalsete investeeringute kõiki liike.
Liikmesriigid peaksid määratelma lävendi 
selliste põllumajanduslike majapidamiste 
jaoks, mis on toetuskõlblikud sellisteks 
investeeringuteks, millega toetatakse 
põllumajandusliku majapidamise 
elujõulisust, tuginedes seejuures tugevate 
ja nõrkade külgede, võimaluste ja ohtude
(„SWOT”) analüüsile, et toetust paremini 
suunata.

suurendatud lisandväärtusega integreeritud 
projekte, peaks üksikmeede hõlmama 
materiaalsete investeeringute kõiki liike.
Liikmesriigid peaksid määratlema lävendi 
selliste põllumajanduslike majapidamiste 
jaoks, mis on toetuskõlblikud sellisteks 
investeeringuteks, millega toetatakse 
põllumajandusliku majapidamise 
elujõulisust, tuginedes seejuures tugevate 
ja nõrkade külgede, võimaluste ja ohtude
(„SWOT”) analüüsile, et toetust paremini 
suunata.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Põllumajandussektori 
tootmispotentsiaal on loodusõnnetuste 
tõttu rohkem ohustatud kui muude 
sektorite puhul. Selliste 
loodusõnnetustega arvestades tuleks 
põllumajandusettevõtte elujõulisuse ja 
konkurentsivõime toetamiseks ette näha 
toetus põllumajandustootjatele 
kahjustatud põllumajanduspotentsiaali 
taastamiseks. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et liidu (eelkõige riskijuhtimise 
meede) ning riiklike ja eraõiguslike 
hüvituskavade ühendamise tulemusel ei 
toimuks kahjustuste liigset hüvitamist. 
EAFRD eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses selle 
meetme kohaste toetuskõlblike kulude 
kindlaksmääramisega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete, uute 
tegevusalade, uute põllumajanduse või
metsandusega tegelevate äriettevõtete 
loomise ning mittepõllumajanduslikesse 
tegevustesse ja sotsiaalsesse 
põllumajandusse tehtavate investeeringute 
kaudu. Põllumajandusettevõtete ja 
ettevõtete arengu meetme abil peaks 
hõlbustuma noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste
põllumajanduse ja metsandusega 
tegelevate ettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
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toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

Or. de

Muudatusettepanek 122
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Maapiirkondade arengu ja
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 

(21) Maapiirkondade arengu ja
jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
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maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

Or. fr

Selgitus

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Muudatusettepanek 123
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
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tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast
toetust põllumajandustootjatele, kes
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele võib anda toetust 
põllumajandustootjatele, kes kohustuvad 
oma ettevõtte ning vastavad toetusõigused 
jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
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arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast
toetust põllumajandustootjatele, kes
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele võib anda toetust 
põllumajandustootjatele, kes kohustuvad 
oma ettevõtte ning vastavad toetusõigused 
jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

Or. en

Muudatusettepanek 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
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uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist. Selle meetme raames tuleks 
toetada ka põllumajandustootjate ja nende 
perede tegevusvaldkonna
mitmekesistamist mittepõllumajandusliku 
tegevusega ning muude kui 
põllumajanduslike VKEde asutamist ja 
arengut maapiirkondades. Eesmärk peaks 
olema soodustada ettevõtluse alustamist, 
mis on maapiirkondades sageli kõrvale 
jäetud, et motiveerida noori ja eelkõige 
naisi mitte mujale kolima. Innustada 
tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

Or. de
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Muudatusettepanek 126
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate ja naiste
tegevuse alustamine ning nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning
uute mittepõllumajandusliku 
äritegevusega seotud VKEde asutamine ja 
areng maapiirkondades. Innustada tuleks 
ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
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kõnealuses kavas.

Or. es

Selgitus

Kõnealustele ärimudelitele ei tohiks kehtestada piiranguid.

Muudatusettepanek 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate ja naiste
tegevuse alustamine põllumajanduses ja 
nende ettevõtete struktuuriline 
kohandamine pärast tegevuse alustamist, 
põllumajandustootjate tegevusvaldkonna 
mitmekesistamine mittepõllumajandusliku 
tegevusega ning muude kui 
põllumajanduslike VKEde asutamine ja 
areng maapiirkondades. Innustada tuleks 
ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
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osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

Or. it

Muudatusettepanek 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades, 
sealhulgas väikesed tapamajad. Innustada 
tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
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tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

Or. en

Muudatusettepanek 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamine ja nende ettevõtete 
struktuuriline kohandamine pärast tegevuse 
alustamist, põllumajandustootjate 
tegevusvaldkonna mitmekesistamine 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 

(21) Maapiirkondade arengu ja 
konkurentsivõime tagamiseks on vaja luua 
ja kujundada uut tüüpi majandustegevus 
uute põllumajandusettevõtete ja 
äriettevõtete loomise ning 
mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 
tehtavate investeeringute kaudu.
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 
arengu meetme abil peaks hõlbustuma 
noorte põllumajandustootjate ja praktika 
läbinute tegevuse alustamine ja nende 
ettevõtete struktuuriline kohandamine 
pärast tegevuse alustamist, 
põllumajandustootjate tegevusvaldkonna 
mitmekesistamine mittepõllumajandusliku 
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muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamine ja areng maapiirkondades.
Innustada tuleks ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

tegevusega ning muude kui 
põllumajanduslike VKEde asutamine ja 
areng maapiirkondades. Innustada tuleks 
ka selliste väikeste 
põllumajandusettevõtete arengut, mis on 
eeldatavalt majanduslikult elujõulised.
Selle meetme kohaste uute 
majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 
tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 
äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 
tegevuse algusperioodi ning mitte 
muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 
valivad võimaluse anda toetust 
osamaksetena, tuleks seda lubada 
maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) VKEd on liidu maapiirkonna 
majanduse alustala.
Põllumajandusettevõtete ja 
mittepõllumajanduslike ettevõtete arengu 
eesmärk peaks olema tööhõive 
soodustamine ja kvaliteettöökohtade 
loomine maapiirkondades, juba 
olemasolevat töökohtade säilitamine, 
tööhõive hooajaliste kõikumiste 

(22) VKEd on liidu maapiirkonna 
majanduse alustala.
Põllumajandusettevõtete ja 
mittepõllumajanduslike väikeettevõtete
arengu eesmärk peaks olema tööhõive 
soodustamine ja kvaliteettöökohtade 
loomine maapiirkondades, juba 
olemasolevat töökohtade säilitamine, 
tööhõive hooajaliste kõikumiste 
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vähendamine, mittepõllumajanduslike 
sektorite arendamine väljaspool 
põllumajandust ja toiduainetetööstust, 
soodustades samal ajal ettevõtete 
integratsiooni ja kohalikke sektoritevahelisi 
seoseid. Tuleks soodustada projekte, 
millega üheaegselt integreeritakse 
põllumajandust, jätkusuutliku ja 
vastutustundliku turismi põhimõtte alusel 
toimuvat maaturismi, loodus- ja 
kultuuripärandit ning investeeringuid 
taastuvenergiasse.

vähendamine, sidemete loomine
mittepõllumajanduslike sektorite ning 
põllumajanduse ja toiduainetetööstuse 
vahel, soodustades samal ajal ettevõtete 
integratsiooni ja kohalikke sektoritevahelisi 
seoseid. Tuleks soodustada projekte, 
millega üheaegselt integreeritakse 
põllumajandust, jätkusuutliku ja 
vastutustundliku turismi põhimõtte alusel 
toimuvat maaturismi, loodus- ja 
kultuuripärandit ning investeeringuid 
taastuvenergiasse.

Or. de

Muudatusettepanek 131
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) VKEd on liidu maapiirkonna 
majanduse alustala.
Põllumajandusettevõtete ja 
mittepõllumajanduslike ettevõtete arengu 
eesmärk peaks olema tööhõive 
soodustamine ja kvaliteettöökohtade 
loomine maapiirkondades, juba 
olemasolevat töökohtade säilitamine, 
tööhõive hooajaliste kõikumiste 
vähendamine, mittepõllumajanduslike 
sektorite arendamine väljaspool 
põllumajandust ja toiduainetetööstust, 
soodustades samal ajal ettevõtete 
integratsiooni ja kohalikke sektoritevahelisi 
seoseid. Tuleks soodustada projekte, 
millega üheaegselt integreeritakse 
põllumajandust, jätkusuutliku ja 
vastutustundliku turismi põhimõtte alusel 
toimuvat maaturismi, loodus- ja 
kultuuripärandit ning investeeringuid 
taastuvenergiasse.

(22) VKEd on liidu maapiirkonna 
majanduse alustala.
Põllumajandusettevõtete ja 
mittepõllumajanduslike ettevõtete arengu 
eesmärk peaks olema tööhõive 
soodustamine ja kvaliteettöökohtade 
loomine maapiirkondades, juba 
olemasolevat töökohtade säilitamine, 
tööhõive hooajaliste kõikumiste 
vähendamine, mittepõllumajanduslike 
sektorite arendamine väljaspool 
põllumajandust ja toiduainetetööstust, 
soodustades samal ajal ettevõtete 
integratsiooni ja kohalikke sektoritevahelisi 
seoseid. Tuleks soodustada projekte, 
millega üheaegselt integreeritakse 
põllumajandust, jätkusuutliku ja 
vastutustundliku turismi põhimõtte alusel 
toimuvat maaturismi, loodus- ja 
kultuuripärandit ning investeeringuid 
taastuvenergiasse. Sellega seoses tuleks 
pöörata erilist tähelepanu naiste 
juurdepääsu edendamisele ja 
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soodustamisele sellistele töökohtadele, mis 
nende algatuste alusel võidakse luua, 
ning eritoetuste loomisele 
maapiirkondade naistele koolituse 
pakkumiseks ja ettevõtluse alustamise 
soodustamiseks.

Or. es

Selgitus

Eri uuringud on näidanud, et naiste tööhõivevõimalustel on otsustav tähtsus maapiirkonna 
elanikkonna säilimisel ja seal majandustegevuse jätkumisel.

Muudatusettepanek 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Liikmesriigid eraldavad vähemalt 
5% maaelu arendamise programmi 
kaasrahastatavast eelarvest noorte 
põllumajandustootjate programmile.

Or. en

Selgitus

Kriisiaja tõttu Euroopa põllumajandussektoris on oluline, et liikmesriigid suurendaksid 
noorte põllumajandustootjate toetamist uuel programmiperioodil.

Muudatusettepanek 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) EAFRD eelarveliste vahendite tõhusa 
ja tulemusliku kasutamise ning 

(23) EAFRD eelarveliste vahendite tõhusa 
ja tulemusliku kasutamise ning 
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toetusesaajate õiguste kaitse ja nende vahel 
diskrimineerimise vältimise tagamiseks 
tuleks anda komisjonile õigus võtta 
aluslepingu artiklis 290 sätestatud korras 
vastu delegeeritud õigusakte, et sätestada 
tingimused, mille kohaselt juriidilisi isikuid 
võib käsitada noorte 
põllumajandustootjatena, kehtestada 
üleminekuperiood kutseoskuste 
omandamiseks, äriplaani sisu 
miinimumtingimused ja liikmesriikide 
kasutatavad kriteeriumid väikeste 
põllumajandusettevõtete määratlemiseks 
ning vastavalt noorte 
põllumajandustootjate toetuse või väikeste 
põllumajandusettevõtete toetuse kohased 
tegevuse toetuskõlblikkuse 
kindlaksmääramise ülemised ja alumised 
lävendid.

toetusesaajate õiguste kaitse ja nende vahel 
diskrimineerimise vältimise tagamiseks 
tuleks anda komisjonile õigus võtta 
aluslepingu artiklis 290 sätestatud korras 
vastu delegeeritud õigusakte, et sätestada 
tingimused, mille kohaselt juriidilisi isikuid 
võib käsitada noorte 
põllumajandustootjatena, kehtestada 
üleminekuperiood kutseoskuste 
omandamiseks, äriplaani sisu 
miinimumtingimused ja liikmesriikide 
kasutatavad kriteeriumid väikeste 
põllumajandusettevõtete määratlemiseks 
ning vastavalt noorte 
põllumajandustootjate toetuse või väikeste 
põllumajandusettevõtete toetuse kohased 
tegevuse toetuskõlblikkuse 
kindlaksmääramise ülemised ja alumised 
lävendid. Liikmesriigid peaksid jätkama 
programmiperioodil 2007–2013 tehtud 
konkreetseid jõupingutusi noorte 
põllumajandustootjate toetamiseks, et nad 
saaksid alustada elukutselisena ja luua 
uusi põllumajandusettevõtteid ja 
äriettevõtteid, ning eraldama igale maaelu 
arendamise programmile ette nähtud 
EAFRD koguvahenditest vähemalt 5% 
noorte põllumajandustootjate toetamise 
meetmetele.

Or. de

Muudatusettepanek 134
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Maapiirkondades kohaliku 
infrastruktuuri ja kohalike põhiteenuste 
arendamine, sealhulgas vaba aja veetmine 
ja kultuur, külade uuendamine ning külade 
ja maapiirkonna maastike kultuuri- ja 

(24) Maapiirkondades kohaliku 
infrastruktuuri ja kohalike põhiteenuste 
arendamine, sealhulgas vaba aja veetmine 
ja kultuur, külade uuendamine ning külade 
ja maapiirkonna maastike kultuuri- ja 
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looduspärandi taastamise ja täiustamisega 
seotud tegevused on olulise tähtsusega 
sammud maapiirkondade kasvupotentsiaali 
realiseerimisel ja jätkusuutlikkuse 
soodustamisel. Seepärast tuleks anda 
toetust vastavasisulise eesmärgiga 
toimingutele, sealhulgas info- ja 
sidetehnoloogiale juurdepääsule ning kiire 
ja ülikiire lairibaühenduse arendamisele.
Kooskõlas nende eesmärkidega tuleks 
maapiirkondades soodustada selliste 
teenuste ja infrastruktuuri arendamist, mis 
edendavad sotsiaalset kaasatust ning 
muudavad suundumusi, mis näitavad 
sotsiaalset ja majanduslikku tagasiminekut 
ja maapiirkondade rahvaarvu vähenemist.
Sellise toetuse maksimaalse tõhususe 
saavutamiseks tuleks hõlmatud tehingud 
rakendada kooskõlas maapiirkonna ühe või 
mitme omavalitsusüksuse poolt 
väljatöötatud omavalitsuste arengukavade
(selliste kavade olemasolu korral) ja nende 
põhiteenustega. Liidu kliimaeesmärkidega 
kooskõla tagamiseks tuleks anda 
komisjonile õigus võtta aluslepingu artiklis 
290 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks toetuse 
saamise tingimustele vastavad 
taastuvenergia infrastruktuuri liigid.

looduspärandi taastamise ja täiustamisega 
seotud tegevused on olulise tähtsusega 
sammud maapiirkondade kasvupotentsiaali 
realiseerimisel ja jätkusuutlikkuse 
soodustamisel. Seepärast tuleks anda 
toetust vastavasisulise eesmärgiga 
toimingutele, sealhulgas info- ja 
sidetehnoloogiale juurdepääsule ning kiire 
ja ülikiire lairibaühenduse arendamisele.
Toetuse andmisel tuleks lähtuda 
kogukonna isevastutuse põhimõttest ja 
investeeringud peaksid olema suunatud 
kogukondi esindavate eri demokraatlike 
organite loodud ja nende hallatavatele 
projektidele. Kooskõlas nende 
eesmärkidega tuleks maapiirkondades 
soodustada selliste teenuste ja 
infrastruktuuri arendamist, mis edendavad 
sotsiaalset kaasatust ning muudavad 
suundumusi, mis näitavad sotsiaalset ja 
majanduslikku tagasiminekut ja 
maapiirkondade rahvaarvu vähenemist.
Sellise toetuse maksimaalse tõhususe 
saavutamiseks tuleks hõlmatud tehingud 
rakendada kooskõlas maapiirkonna ühe või 
mitme omavalitsusüksuse poolt 
väljatöötatud omavalitsuste arengukavade
(selliste kavade olemasolu korral) ja nende 
põhiteenustega. Liidu kliimaeesmärkidega 
kooskõla tagamiseks tuleks anda 
komisjonile õigus võtta aluslepingu artiklis 
290 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks toetuse 
saamise tingimustele vastavad 
taastuvenergia infrastruktuuri liigid.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Maapiirkondades kohaliku 
infrastruktuuri ja kohalike põhiteenuste
arendamine, sealhulgas vaba aja veetmine 
ja kultuur, külade uuendamine ning külade 
ja maapiirkonna maastike kultuuri- ja 
looduspärandi taastamise ja täiustamisega 
seotud tegevused on olulise tähtsusega 
sammud maapiirkondade kasvupotentsiaali 
realiseerimisel ja jätkusuutlikkuse 
soodustamisel. Seepärast tuleks anda 
toetust vastavasisulise eesmärgiga 
toimingutele, sealhulgas info- ja 
sidetehnoloogiale juurdepääsule ning kiire 
ja ülikiire lairibaühenduse arendamisele.
Kooskõlas nende eesmärkidega tuleks 
maapiirkondades soodustada selliste 
teenuste ja infrastruktuuri arendamist, mis 
edendavad sotsiaalset kaasatust ning 
muudavad suundumusi, mis näitavad 
sotsiaalset ja majanduslikku tagasiminekut 
ja maapiirkondade rahvaarvu vähenemist.
Sellise toetuse maksimaalse tõhususe 
saavutamiseks tuleks hõlmatud tehingud 
rakendada kooskõlas maapiirkonna ühe või 
mitme omavalitsusüksuse poolt 
väljatöötatud omavalitsuste arengukavade
(selliste kavade olemasolu korral) ja nende 
põhiteenustega. Liidu kliimaeesmärkidega 
kooskõla tagamiseks tuleks anda 
komisjonile õigus võtta aluslepingu artiklis 
290 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks toetuse 
saamise tingimustele vastavad 
taastuvenergia infrastruktuuri liigid.

(24) Maapiirkondades kohaliku 
infrastruktuuri ja kohalike põhi- ja 
sotsiaalteenuste arendamine, sealhulgas 
vaba aja veetmine ja kultuur, külade 
uuendamine ning külade ja maapiirkonna 
maastike kultuuri- ja looduspärandi 
taastamise ja täiustamisega seotud 
tegevused on olulise tähtsusega sammud 
maapiirkondade kasvupotentsiaali 
realiseerimisel ja jätkusuutlikkuse 
soodustamisel. Seepärast tuleks anda 
toetust vastavasisulise eesmärgiga 
toimingutele, sealhulgas info- ja 
sidetehnoloogiale juurdepääsule ning kiire 
ja ülikiire lairibaühenduse arendamisele.
Kooskõlas nende eesmärkidega tuleks 
maapiirkondades soodustada selliste 
teenuste ja infrastruktuuri arendamist, mis 
edendavad sotsiaalset kaasatust ning 
muudavad suundumusi, mis näitavad 
sotsiaalset ja majanduslikku tagasiminekut 
ja maapiirkondade rahvaarvu vähenemist.
Sellega seoses tuleks pöörata erilist 
tähelepanu peamiselt noorte naiste 
maapiirkonnast lahkumise pidurdamisele, 
kasutades selleks artiklis 20 sätestatud 
toetuse andmist, et pakkuda neile 
tulevikuväljavaateid ja anda sellega 
põhjus mitte mujale kolida. Sellise toetuse 
maksimaalse tõhususe saavutamiseks 
tuleks hõlmatud tehingud rakendada 
kooskõlas maapiirkonna ühe või mitme 
omavalitsusüksuse poolt väljatöötatud 
omavalitsuste arengukavade (selliste 
kavade olemasolu korral) ja nende 
põhiteenustega. Liidu kliimaeesmärkidega 
kooskõla tagamiseks tuleks anda 
komisjonile õigus võtta aluslepingu artiklis 
290 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks toetuse 
saamise tingimustele vastavad 
taastuvenergia infrastruktuuri liigid.

Or. de
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Muudatusettepanek 136
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Maapiirkondades kohaliku 
infrastruktuuri ja kohalike põhiteenuste 
arendamine, sealhulgas vaba aja veetmine 
ja kultuur, külade uuendamine ning külade 
ja maapiirkonna maastike kultuuri- ja 
looduspärandi taastamise ja täiustamisega 
seotud tegevused on olulise tähtsusega 
sammud maapiirkondade kasvupotentsiaali 
realiseerimisel ja jätkusuutlikkuse 
soodustamisel. Seepärast tuleks anda 
toetust vastavasisulise eesmärgiga 
toimingutele, sealhulgas info- ja 
sidetehnoloogiale juurdepääsule ning kiire 
ja ülikiire lairibaühenduse arendamisele.
Kooskõlas nende eesmärkidega tuleks 
maapiirkondades soodustada selliste 
teenuste ja infrastruktuuri arendamist, mis 
edendavad sotsiaalset kaasatust ning 
muudavad suundumusi, mis näitavad 
sotsiaalset ja majanduslikku tagasiminekut 
ja maapiirkondade rahvaarvu vähenemist.
Sellise toetuse maksimaalse tõhususe 
saavutamiseks tuleks hõlmatud tehingud 
rakendada kooskõlas maapiirkonna ühe või 
mitme omavalitsusüksuse poolt 
väljatöötatud omavalitsuste arengukavade
(selliste kavade olemasolu korral) ja nende 
põhiteenustega. Liidu kliimaeesmärkidega 
kooskõla tagamiseks tuleks anda 
komisjonile õigus võtta aluslepingu artiklis 
290 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks toetuse 
saamise tingimustele vastavad 
taastuvenergia infrastruktuuri liigid.

(24) Maapiirkondades kohaliku 
infrastruktuuri ja kohalike põhiteenuste 
arendamine, sealhulgas vaba aja veetmine 
ja kultuur, külade uuendamine ning külade 
ja maapiirkonna maastike kultuuri- ja 
looduspärandi taastamise ja täiustamisega 
seotud tegevused on olulise tähtsusega 
sammud maapiirkondade kasvupotentsiaali 
realiseerimisel ja jätkusuutlikkuse 
soodustamisel. Seepärast tuleks anda 
toetust vastavasisulise eesmärgiga 
toimingutele, sealhulgas info- ja 
sidetehnoloogiale juurdepääsule ning kiire 
ja ülikiire lairibaühenduse arendamisele.
Kooskõlas nende eesmärkidega tuleks 
maapiirkondades soodustada selliste 
teenuste ja infrastruktuuri arendamist, mis 
edendavad sotsiaalset kaasatust, lõpetavad 
maapiirkondades naiste majandusliku ja 
tööalase diskrimineerimise ning muudavad 
suundumusi, mis näitavad sotsiaalset ja 
majanduslikku tagasiminekut ja 
maapiirkondade rahvaarvu vähenemist.
Sellise toetuse maksimaalse tõhususe 
saavutamiseks tuleks hõlmatud tehingud 
rakendada kooskõlas maapiirkonna ühe või 
mitme omavalitsusüksuse poolt 
väljatöötatud omavalitsuste arengukavade
(selliste kavade olemasolu korral) ja nende 
põhiteenustega. Liidu kliimaeesmärkidega 
kooskõla tagamiseks tuleks anda 
komisjonile õigus võtta aluslepingu artiklis 
290 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks toetuse 
saamise tingimustele vastavad 
taastuvenergia infrastruktuuri liigid.

Or. es
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Muudatusettepanek 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Maapiirkondades kohaliku 
infrastruktuuri ja kohalike põhiteenuste 
arendamine, sealhulgas vaba aja veetmine 
ja kultuur, külade uuendamine ning külade 
ja maapiirkonna maastike kultuuri- ja 
looduspärandi taastamise ja täiustamisega 
seotud tegevused on olulise tähtsusega 
sammud maapiirkondade kasvupotentsiaali 
realiseerimisel ja jätkusuutlikkuse 
soodustamisel. Seepärast tuleks anda 
toetust vastavasisulise eesmärgiga 
toimingutele, sealhulgas info- ja 
sidetehnoloogiale juurdepääsule ning kiire 
ja ülikiire lairibaühenduse arendamisele.
Kooskõlas nende eesmärkidega tuleks 
maapiirkondades soodustada selliste 
teenuste ja infrastruktuuri arendamist, mis 
edendavad sotsiaalset kaasatust ning 
muudavad suundumusi, mis näitavad 
sotsiaalset ja majanduslikku tagasiminekut 
ja maapiirkondade rahvaarvu vähenemist.
Sellise toetuse maksimaalse tõhususe 
saavutamiseks tuleks hõlmatud tehingud 
rakendada kooskõlas maapiirkonna ühe või 
mitme omavalitsusüksuse poolt 
väljatöötatud omavalitsuste arengukavade
(selliste kavade olemasolu korral) ja nende 
põhiteenustega. Liidu kliimaeesmärkidega 
kooskõla tagamiseks tuleks anda 
komisjonile õigus võtta aluslepingu artiklis 
290 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks toetuse 
saamise tingimustele vastavad 
taastuvenergia infrastruktuuri liigid.

(24) Maapiirkondades kohaliku 
infrastruktuuri ja kohalike põhiteenuste 
arendamine, sealhulgas vaba aja veetmine 
ja kultuur, külade uuendamine ning külade 
ja maapiirkonna maastike kultuuri- ja 
looduspärandi taastamise ja täiustamisega 
seotud tegevused on olulise tähtsusega 
sammud maapiirkondade kasvupotentsiaali 
realiseerimisel ja jätkusuutlikkuse, 
ressursitõhususe ning piirkondliku 
ringmajanduse soodustamisel. Seepärast 
tuleks anda toetust vastavasisulise 
eesmärgiga toimingutele, sealhulgas info-
ja sidetehnoloogiale juurdepääsule ning 
kiire ja ülikiire lairibaühenduse 
arendamisele. Kooskõlas nende 
eesmärkidega tuleks maapiirkondades 
soodustada selliste teenuste ja 
infrastruktuuri arendamist, mis edendavad 
sotsiaalset kaasatust ning muudavad 
suundumusi, mis näitavad sotsiaalset ja 
majanduslikku tagasiminekut ja 
maapiirkondade rahvaarvu vähenemist.
Sellise toetuse maksimaalse tõhususe 
saavutamiseks tuleks hõlmatud tehingud 
rakendada kooskõlas maapiirkonna ühe või 
mitme omavalitsusüksuse poolt 
väljatöötatud omavalitsuste arengukavade
(selliste kavade olemasolu korral) ja nende 
põhiteenustega. Liidu kliimaeesmärkidega 
kooskõla tagamiseks tuleks anda 
komisjonile õigus võtta aluslepingu artiklis 
290 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks toetuse 
saamise tingimustele vastavad 
taastuvenergia infrastruktuuri liigid.
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Muudatusettepanek 138
Wojciech Michał Olejniczak

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Maapiirkondades kohaliku 
infrastruktuuri ja kohalike põhiteenuste 
arendamine, sealhulgas vaba aja veetmine 
ja kultuur, külade uuendamine ning külade 
ja maapiirkonna maastike kultuuri- ja 
looduspärandi taastamise ja täiustamisega 
seotud tegevused on olulise tähtsusega 
sammud maapiirkondade kasvupotentsiaali 
realiseerimisel ja jätkusuutlikkuse 
soodustamisel. Seepärast tuleks anda 
toetust vastavasisulise eesmärgiga 
toimingutele, sealhulgas info- ja 
sidetehnoloogiale juurdepääsule ning kiire 
ja ülikiire lairibaühenduse arendamisele.
Kooskõlas nende eesmärkidega tuleks 
maapiirkondades soodustada selliste 
teenuste ja infrastruktuuri arendamist, mis 
edendavad sotsiaalset kaasatust ning 
muudavad suundumusi, mis näitavad 
sotsiaalset ja majanduslikku tagasiminekut 
ja maapiirkondade rahvaarvu vähenemist.
Sellise toetuse maksimaalse tõhususe 
saavutamiseks tuleks hõlmatud tehingud 
rakendada kooskõlas maapiirkonna ühe või 
mitme omavalitsusüksuse poolt 
väljatöötatud omavalitsuste arengukavade
(selliste kavade olemasolu korral) ja nende 
põhiteenustega. Liidu kliimaeesmärkidega 
kooskõla tagamiseks tuleks anda 
komisjonile õigus võtta aluslepingu artiklis 
290 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks toetuse 
saamise tingimustele vastavad 
taastuvenergia infrastruktuuri liigid.

(24) Maapiirkondades kohaliku 
infrastruktuuri ja kohalike põhiteenuste 
arendamine, sealhulgas eelkõige 
alusharidus, kooliharidus ja 
õppekavaväline haridus, kohalikud 
raamatukogud, vabaaja- ja 
spordikeskused, külade uuendamine ning 
külade ja maapiirkonna maastike kultuuri-
ja looduspärandi taastamise ja 
täiustamisega seotud tegevused on olulise 
tähtsusega sammud maapiirkondade 
kasvupotentsiaali realiseerimisel ja 
jätkusuutlikkuse soodustamisel. Seepärast 
tuleks anda toetust vastavasisulise 
eesmärgiga toimingutele, sealhulgas info-
ja sidetehnoloogiale juurdepääsule ning 
kiire ja ülikiire lairibaühenduse 
arendamisele. Kooskõlas nende 
eesmärkidega tuleks maapiirkondades 
soodustada selliste teenuste ja 
infrastruktuuri arendamist, mis edendavad 
sotsiaalset kaasatust ning muudavad 
suundumusi, mis näitavad sotsiaalset ja 
majanduslikku tagasiminekut ja 
maapiirkondade rahvaarvu vähenemist.
Sellise toetuse maksimaalse tõhususe 
saavutamiseks tuleks hõlmatud tehingud 
rakendada kooskõlas maapiirkonna ühe või 
mitme omavalitsusüksuse poolt 
väljatöötatud omavalitsuste arengukavade
(selliste kavade olemasolu korral) ja nende 
põhiteenustega. Liidu kliimaeesmärkidega 
kooskõla tagamiseks tuleks anda 
komisjonile õigus võtta aluslepingu artiklis 
290 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks toetuse 
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saamise tingimustele vastavad 
taastuvenergia infrastruktuuri liigid.

Or. pl

Muudatusettepanek 139
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Maapiirkondades kohaliku 
infrastruktuuri ja kohalike põhiteenuste 
arendamine, sealhulgas vaba aja veetmine 
ja kultuur, külade uuendamine ning külade 
ja maapiirkonna maastike kultuuri- ja 
looduspärandi taastamise ja täiustamisega 
seotud tegevused on olulise tähtsusega 
sammud maapiirkondade kasvupotentsiaali 
realiseerimisel ja jätkusuutlikkuse 
soodustamisel. Seepärast tuleks anda 
toetust vastavasisulise eesmärgiga 
toimingutele, sealhulgas info- ja 
sidetehnoloogiale juurdepääsule ning kiire 
ja ülikiire lairibaühenduse arendamisele.
Kooskõlas nende eesmärkidega tuleks 
maapiirkondades soodustada selliste 
teenuste ja infrastruktuuri arendamist, mis 
edendavad sotsiaalset kaasatust ning 
muudavad suundumusi, mis näitavad 
sotsiaalset ja majanduslikku tagasiminekut 
ja maapiirkondade rahvaarvu vähenemist.
Sellise toetuse maksimaalse tõhususe 
saavutamiseks tuleks hõlmatud tehingud 
rakendada kooskõlas maapiirkonna ühe või 
mitme omavalitsusüksuse poolt 
väljatöötatud omavalitsuste arengukavade
(selliste kavade olemasolu korral) ja nende 
põhiteenustega. Liidu kliimaeesmärkidega 
kooskõla tagamiseks tuleks anda 
komisjonile õigus võtta aluslepingu artiklis 
290 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks toetuse 
saamise tingimustele vastavad 

(24) Maapiirkondades kohaliku 
infrastruktuuri ja kohalike põhiteenuste 
arendamine, sealhulgas tervishoiu ja 
ennetustegevusega tegelevad asutused,
vaba aja veetmine ja kultuur, külade 
uuendamine ning külade ja maapiirkonna 
maastike kultuuri- ja looduspärandi 
taastamise ja täiustamisega seotud 
tegevused on olulise tähtsusega sammud 
maapiirkondade kasvupotentsiaali 
realiseerimisel ja jätkusuutlikkuse 
soodustamisel. Seepärast tuleks anda 
toetust vastavasisulise eesmärgiga 
toimingutele, sealhulgas info- ja 
sidetehnoloogiale juurdepääsule ning kiire 
ja ülikiire lairibaühenduse arendamisele.
Kooskõlas nende eesmärkidega tuleks 
maapiirkondades soodustada selliste 
teenuste ja infrastruktuuri arendamist, mis 
edendavad sotsiaalset kaasatust ning 
muudavad suundumusi, mis näitavad 
sotsiaalset ja majanduslikku tagasiminekut 
ja maapiirkondade rahvaarvu vähenemist.
Sellise toetuse maksimaalse tõhususe 
saavutamiseks tuleks hõlmatud tehingud 
rakendada kooskõlas maapiirkonna ühe või 
mitme omavalitsusüksuse poolt 
väljatöötatud omavalitsuste arengukavade
(selliste kavade olemasolu korral) ja nende 
põhiteenustega, nagu tervishoiu ja 
ennetustegevusega tegelevate asutuste 
rajamine. Liidu kliimaeesmärkidega 
kooskõla tagamiseks tuleks anda 
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taastuvenergia infrastruktuuri liigid. komisjonile õigus võtta aluslepingu artiklis 
290 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks toetuse 
saamise tingimustele vastavad 
taastuvenergia infrastruktuuri liigid.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Oluline on lisada eesmärkide hulka 
biomajandus, mida tuleks toetada ühise 
põllumajanduspoliitika maaelu arengu 
poliitika raames. Rohkem tuleb toetada 
infrastruktuuride loomist ja logistilise 
suutlikkuse parandamist, et kasutada 
biomassi keskkonnaalaselt ja 
majanduslikult jätkusuutlikult, eelkõige 
puudutab see põllumajanduslike jäätmete, 
jääkproduktide, lignotselluloosi ja toiduks 
mittekasutatavate tselluloosmaterjalide 
kasutamist. Seepärast on soovitatav võtta 
kasutusele konkreetsed meetmed, et 
toetada põllumajanduslike jäätmete 
jätkusuutlikku kasutamist 
bioressursipõhisteks toodeteks 
töötlemiseks ja nende väärtustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Maapiirkondade bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamiseks ja 
suurendamiseks on vajalik, et maaelu 
areng aitaks kaasa Natura 2000 
võrgustiku asjakohasele rakendamisele, 
milleks tuleks võtta kasutusele teatud 
vahendid, mille eesmärk on haldustavade 
väljatöötamine ja projektide rakendamine, 
sealhulgas eri infrastruktuuri loomine 
(mittetootlikud investeeringud).

Or. en

Muudatusettepanek 142
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. 2007–2013 programmitöö 
perioodil olid metsanduse investeerimise ja 
juhtimisega seotud toetuse eri liigid 
hõlmatud erinevate meetmetega.
Lihtsustamise huvides, aga ka selleks, et 
võimaldada toetusesaajatel kavandada ja 
teostada suurendatud lisandväärtusega 
integreeritud projekte, peaks ühtne meede 
hõlmama kõiki metsanduse investeerimise 
ja juhtimisega seotud toetuse liike. 
Kõnealuse meetmega peaks olema 
hõlmatud metsavarude laiendamine ja 
parandamine maa metsastamise ja 
agrometsandussüsteemide loomise kaudu, 
mis ühendavad endas ekstensiivse 
põllumajanduse ja metsandussüsteemid, 
metsatulekahjudest või muudest 

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. 2007–2013 programmitöö 
perioodil olid metsanduse investeerimise ja 
juhtimisega seotud toetuse eri liigid 
hõlmatud erinevate meetmetega. See toetus 
peaks vältima konkurentsi moonutamist,
olema turu suhtes erapooletu ja 
keskkonnakaitse eesmärkidega kooskõlas.
Metsamajandamiskavasid, mis sisaldavad 
bioloogilise mitmekesisuse aspekte, tuleks 
rakendada kõikide maaelu arengu 
programmide raames rahastatavate 
metsade puhul. Sellest tulenevalt tuleks 
seada piirangud toetusesaajate suuruse ja 
õigusliku seisundi suhtes. Liikmesriikide 
poolt keskmise ja suure tuleohuga 
piirkondadeks liigitatud aladel tuleks võtta 
tulekahju ohtu ennetavad meetmed, mis 
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loodusõnnetustest tingitud kahjustuste 
taastamine ja vastavad ennetusmeetmed, 
investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsandussaaduste töötlemisse ja 
turustamisse, mille eesmärk on metsa 
valdajate majandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse parandamine, ning 
tulusad investeeringud metsa 
ökosüsteemide kliimamuutusele 
vastupanuvõime tõhustamiseks ja 
keskkonnaväärtuse suurendamiseks. See 
toetus peaks vältima konkurentsi 
moonutamist ning olema turu suhtes 
erapooletu. Sellest tulenevalt tuleks seada 
piirangud toetusesaajate suuruse ja 
õigusliku seisundi suhtes. Liikmesriikide 
poolt on keskmise ja suure tuleohuga 
piirkondadeks liigitatud aladel tuleks võtta 
tulekahju ohtu ennetavad meetmed. Kõik 
ennetavad meetmed peaksid moodustama 
ühe osa metsakaitsekavast.
Loodusõnnetuse toimumine 
metsapotentsiaali taastamise meetme 
kohaldamise ajal peab olema riikliku 
teadusasutuse poolt ametlikult kinnitatud.
Metsandusmeetmed tuleks vastu võtta liidu 
ja liikmesriikide poolt rahvusvahelisel 
tasandil antud kohustuste valguses ja need 
peaksid põhinema liikmesriikide riiklikel 
või piirkondlikel metsanduskavadel või 
samalaadsetel vahenditel, milles tuleks 
arvesse võtta ministrite konverentsidel 
Euroopa metsade kaitse kohta seatud 
kohustusi. Metsandusmeetmed peaksid 
kaasa aitama liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele16. Selleks et tagada 
põllumajandusmaa metsastamise vastavus 
keskkonnapoliitika eesmärkidele, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte 
seoses teatavate minimaalsete 
keskkonnanõuete määratlemisega.

laieneksid teedest kaugemale ning oleksid 
enamat kui veemahutid; see peaks 
hõlmama ka traditsiooniliste tegevuste 
moderniseerimist. Kõik ohtu ennetavad 
meetmed peaksid kuuluma metsakaitse 
peatüki all kohustuslikult igasse 
metsamajandamiskavasse.
Loodusõnnetuse toimumine 
metsapotentsiaali taastamise meetme 
kohaldamise ajal peab olema riikliku 
teadusasutuse poolt ametlikult kinnitatud.
Metsandusmeetmed tuleks vastu võtta liidu 
ja liikmesriikide poolt rahvusvahelisel 
tasandil antud kohustuste valguses ja need 
peaksid põhinema liikmesriikide riiklikel 
või piirkondlikel metsanduskavadel või 
samalaadsetel vahenditel, milles tuleks 
arvesse võtta ministrite konverentsidel 
Euroopa metsade kaitse kohta seatud 
kohustusi. Metsandusmeetmete toetamine 
peaks olema sõltuvuses heade 
metsatavade järgimisest. Selleks et tagada 
põllumajandusmaa metsastamise vastavus 
keskkonnapoliitika eesmärkidele, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte 
seoses teatavate minimaalsete 
keskkonnanõuete määratlemisega. See 
peaks kindlustama, et esimene 
metsastamine oleks kohandatud 
kohalikele tingimustele, keskkonnaga 
kokkusobiv ja suurendaks bioloogilist 
mitmekesisust ning et poollooduslikel 
rohumaadel oleks puude istutamine 
keelatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 143
Bas Eickhout

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. 2007–2013 programmitöö 
perioodil olid metsanduse investeerimise ja 
juhtimisega seotud toetuse eri liigid 
hõlmatud erinevate meetmetega.
Lihtsustamise huvides, aga ka selleks, et 
võimaldada toetusesaajatel kavandada ja 
teostada suurendatud lisandväärtusega 
integreeritud projekte, peaks ühtne meede 
hõlmama kõiki metsanduse investeerimise 
ja juhtimisega seotud toetuse liike.
Kõnealuse meetmega peaks olema 
hõlmatud metsavarude laiendamine ja 
parandamine maa metsastamise ja 
agrometsandussüsteemide loomise kaudu, 
mis ühendavad endas ekstensiivse 
põllumajanduse ja metsandussüsteemid, 
metsatulekahjudest või muudest 
loodusõnnetustest tingitud kahjustuste 
taastamine ja vastavad ennetusmeetmed, 
investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsandussaaduste töötlemisse ja 
turustamisse, mille eesmärk on metsa 
valdajate majandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse parandamine, ning tulusad 
investeeringud metsa ökosüsteemide 
kliimamuutusele vastupanuvõime 
tõhustamiseks ja keskkonnaväärtuse 
suurendamiseks. See toetus peaks vältima 
konkurentsi moonutamist ning olema turu 
suhtes erapooletu. Sellest tulenevalt tuleks 
seada piirangud toetusesaajate suuruse ja 
õigusliku seisundi suhtes. Liikmesriikide 
poolt on keskmise ja suure tuleohuga 
piirkondadeks liigitatud aladel tuleks võtta 

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. 2007–2013 programmitöö 
perioodil olid metsanduse investeerimise ja 
juhtimisega seotud toetuse eri liigid 
hõlmatud erinevate meetmetega.
Lihtsustamise huvides, aga ka selleks, et 
võimaldada toetusesaajatel kavandada ja 
teostada suurendatud lisandväärtusega 
integreeritud projekte, peaks ühtne meede 
hõlmama kõiki metsanduse investeerimise 
ja juhtimisega seotud toetuse liike.
Kõnealuse meetmega peaks olema 
hõlmatud metsavarude laiendamine ja 
parandamine maa metsastamise ja 
agrometsandussüsteemide loomise kaudu, 
mis ühendavad endas ekstensiivse 
põllumajanduse ja metsandussüsteemid, 
metsatulekahjudest või muudest 
loodusõnnetustest tingitud kahjustuste 
taastamine ja vastavad ennetusmeetmed, 
investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsandussaaduste töötlemisse ja 
turustamisse, mille eesmärk on metsa 
valdajate majandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse parandamine, ning tulusad 
investeeringud metsa ökosüsteemide 
kliimamuutusele vastupanuvõime 
tõhustamiseks ja keskkonnaväärtuse 
suurendamiseks. See toetus peaks vältima 
konkurentsi moonutamist ning olema turu 
suhtes erapooletu. Sellest tulenevalt tuleks 
seada piirangud toetusesaajate suuruse ja 
õigusliku seisundi suhtes. Lisaks tuleks 
toetada ainult tegevusi, mis on kasulikud 
bioloogilise mitmekesisuse ja kliimakaitse 
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tulekahju ohtu ennetavad meetmed. Kõik 
ennetavad meetmed peaksid moodustama 
ühe osa metsakaitsekavast.
Loodusõnnetuse toimumine 
metsapotentsiaali taastamise meetme 
kohaldamise ajal peab olema riikliku 
teadusasutuse poolt ametlikult kinnitatud.
Metsandusmeetmed tuleks vastu võtta liidu 
ja liikmesriikide poolt rahvusvahelisel 
tasandil antud kohustuste valguses ja need 
peaksid põhinema liikmesriikide riiklikel 
või piirkondlikel metsanduskavadel või 
samalaadsetel vahenditel, milles tuleks 
arvesse võtta ministrite konverentsidel 
Euroopa metsade kaitse kohta seatud 
kohustusi. Metsandusmeetmed peaksid 
kaasa aitama liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele16. Selleks et tagada 
põllumajandusmaa metsastamise vastavus 
keskkonnapoliitika eesmärkidele, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte 
seoses teatavate minimaalsete 
keskkonnanõuete määratlemisega.

seisukohalt. Metsamajandamiskavad, mis 
sisaldavad bioloogilise mitmekesisuse 
aspekte ja toovad kaasa mõõdetava 
paranemise selliste liikide ja elukohtade 
säilitamises, mis sõltuvad metsandusest 
või on sellest mõjutatud, peaksid olema 
eeltingimuseks kõigi metsade puhul, mis 
saavad rahalist toetust maaelu arengu 
programmide raames, kooskõlas ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
nõuetega. Liikmesriikide poolt on 
keskmise ja suure tuleohuga piirkondadeks 
liigitatud aladel tuleks võtta tulekahju ohtu 
ennetavad meetmed. Kõik ennetavad 
meetmed peaksid moodustama ühe osa 
metsakaitsekavast. Loodusõnnetuse 
toimumine metsapotentsiaali taastamise 
meetme kohaldamise ajal peab olema 
riikliku teadusasutuse poolt ametlikult 
kinnitatud. Metsandusmeetmed tuleks 
vastu võtta liidu ja liikmesriikide poolt 
rahvusvahelisel tasandil antud kohustuste 
valguses ja need peaksid põhinema 
liikmesriikide riiklikel või piirkondlikel 
metsanduskavadel või samalaadsetel 
vahenditel, milles tuleks arvesse võtta 
ministrite konverentsidel Euroopa metsade 
kaitse kohta seatud kohustusi.
Metsandusmeetmed peaksid kaasa aitama 
liidu metsandusstrateegia rakendamisele16.
Metsandusmeetmete igasuguse toetamise 
eeltingimuseks saab seada headele 
metsamajandamistavade standarditele
vastavuse. Selleks et tagada 
põllumajandusmaa metsastamise vastavus 
keskkonnapoliitika eesmärkidele, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte 
seoses teatavate minimaalsete 
keskkonnanõuete määratlemisega. Aga 
metsastada võib ainult juhul, kui 
kasutatakse kohalikke põliseid puuliike. 
Lisaks ei tohi metsastada püsikarjamaid 
ning see ei tohi kahjustada keskkonda ega 
bioloogilist mitmekesisust.
Kogu toetus bioenergia kasutamisele ja 
tootmisele peaks põhinema 
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jätkusuutlikkuse kriteeriumidel. Kui 
ühtegi õiguslikult siduvat 
jätkusuutlikkuse kriteeriumi ei ole tahkele 
ja gaasilise biomassile ELi tasandil 
kehtestatud, lisavad liikmesriigid tahke ja 
gaasilise biomassi jätkusuutlikkuse 
kriteeriumi oma maaelu arengu 
programmidesse.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. 2007–2013 programmitöö 
perioodil olid metsanduse investeerimise ja 
juhtimisega seotud toetuse eri liigid 
hõlmatud erinevate meetmetega.
Lihtsustamise huvides, aga ka selleks, et 
võimaldada toetusesaajatel kavandada ja 
teostada suurendatud lisandväärtusega 
integreeritud projekte, peaks ühtne meede 
hõlmama kõiki metsanduse investeerimise 
ja juhtimisega seotud toetuse liike. Teave 
sisaldab järgmist: Kõnealuse meetmega 
peaks olema hõlmatud metsavarude 
laiendamine ja parandamine maa 
metsastamise ja agrometsandussüsteemide 
loomise kaudu, mis ühendavad endas 
ekstensiivse põllumajanduse ja 
metsandussüsteemid, metsatulekahjudest 
või muudest loodusõnnetustest tingitud 
kahjustuste taastamine ja vastavad 
ennetusmeetmed, investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsandussaaduste töötlemisse ja 

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. Metsade säästva 
majandamise range rakendamine, 
kasutamata metsandusressursside ja 
puiduallikate kasutamine ning suurem 
puidu kasutamine võivad aidata olulisel 
määral kaasa ELi kliimaeesmärkide ja 
strateegia „Euroopa 2020” üldeesmärkide 
saavutamisele. 2007–2013 programmitöö 
perioodil olid metsanduse investeerimise ja 
juhtimisega seotud toetuse eri liigid 
hõlmatud erinevate meetmetega.
Lihtsustamise huvides, aga ka selleks, et 
võimaldada toetusesaajatel kavandada ja 
teostada suurendatud lisandväärtusega 
integreeritud projekte, peaks ühtne meede 
hõlmama kõiki metsanduse investeerimise 
ja juhtimisega seotud toetuse liike. Teave 
sisaldab järgmist: Kõnealuse meetmega 
peaks olema hõlmatud metsavarude 
laiendamine ja parandamine maa 
metsastamise ja agrometsandussüsteemide 
loomise kaudu, mis ühendavad endas 
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turustamisse, mille eesmärk on metsa 
valdajate majandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse parandamine, ning tulusad 
investeeringud metsa ökosüsteemide 
kliimamuutusele vastupanuvõime 
tõhustamiseks ja keskkonnaväärtuse 
suurendamiseks. See toetus peaks vältima 
konkurentsi moonutamist ning olema turu 
suhtes erapooletu. Sellest tulenevalt tuleks 
seada piirangud toetusesaajate suuruse ja 
õigusliku seisundi suhtes. Liikmesriikide 
poolt on keskmise ja suure tuleohuga 
piirkondadeks liigitatud aladel tuleks võtta 
tulekahju ohtu ennetavad meetmed. Kõik 
ennetavad meetmed peaksid moodustama 
ühe osa metsakaitsekavast.
Loodusõnnetuse toimumine 
metsapotentsiaali taastamise meetme 
kohaldamise ajal peab olema riikliku 
teadusasutuse poolt ametlikult kinnitatud.
Metsandusmeetmed tuleks vastu võtta liidu 
ja liikmesriikide poolt rahvusvahelisel 
tasandil antud kohustuste valguses ja need 
peaksid põhinema liikmesriikide riiklikel 
või piirkondlikel metsanduskavadel või 
samalaadsetel vahenditel, milles tuleks 
arvesse võtta ministrite konverentsidel 
Euroopa metsade kaitse kohta seatud 
kohustusi. Metsandusmeetmed peaksid 
kaasa aitama liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele. Selleks et tagada 
põllumajandusmaa metsastamise vastavus 
keskkonnapoliitika eesmärkidele, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte 
seoses teatavate minimaalsete 
keskkonnanõuete määratlemisega.

ekstensiivse põllumajanduse ja 
metsandussüsteemid, metsatulekahjudest 
või muudest loodusõnnetustest tingitud 
kahjustuste taastamine ja vastavad 
ennetusmeetmed, investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsandussaaduste töötlemisse ja 
turustamisse, mille eesmärk on metsa 
valdajate majandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse parandamine, ning tulusad 
investeeringud metsa ökosüsteemide 
kliimamuutusele vastupanuvõime 
tõhustamiseks ja keskkonnaväärtuse 
suurendamiseks. See toetus peaks vältima 
konkurentsi moonutamist ning olema turu 
suhtes erapooletu. Sellest tulenevalt tuleks 
seada piirangud toetusesaajate suuruse ja 
õigusliku seisundi suhtes. Liikmesriikide 
poolt on keskmise ja suure tuleohuga 
piirkondadeks liigitatud aladel tuleks võtta 
tulekahju ohtu ennetavad meetmed. Kõik 
ennetavad meetmed peaksid moodustama 
ühe osa metsakaitsekavast.
Loodusõnnetuse toimumine 
metsapotentsiaali taastamise meetme 
kohaldamise ajal peab olema riikliku 
teadusasutuse poolt ametlikult kinnitatud.
Metsandusmeetmed tuleks vastu võtta liidu 
ja liikmesriikide poolt rahvusvahelisel 
tasandil antud kohustuste valguses ja need 
peaksid põhinema liikmesriikide riiklikel 
või piirkondlikel metsanduskavadel või 
samalaadsetel vahenditel, milles tuleks 
arvesse võtta ministrite konverentsidel 
Euroopa metsade kaitse kohta seatud 
kohustusi. Metsandusmeetmed peaksid 
kaasa aitama liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele. Selleks et tagada 
põllumajandusmaa metsastamise vastavus 
keskkonnapoliitika eesmärkidele, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte 
seoses teatavate minimaalsete 
keskkonnanõuete määratlemisega.

Or. de
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Muudatusettepanek 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. 2007–2013 programmitöö 
perioodil olid metsanduse investeerimise ja 
juhtimisega seotud toetuse eri liigid 
hõlmatud erinevate meetmetega.
Lihtsustamise huvides, aga ka selleks, et 
võimaldada toetusesaajatel kavandada ja 
teostada suurendatud lisandväärtusega 
integreeritud projekte, peaks ühtne meede 
hõlmama kõiki metsanduse investeerimise 
ja juhtimisega seotud toetuse liike.
Kõnealuse meetmega peaks olema 
hõlmatud metsavarude laiendamine ja 
parandamine maa metsastamise ja 
agrometsandussüsteemide loomise kaudu, 
mis ühendavad endas ekstensiivse 
põllumajanduse ja metsandussüsteemid, 
metsatulekahjudest või muudest 
loodusõnnetustest tingitud kahjustuste 
taastamine ja vastavad ennetusmeetmed, 
investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsandussaaduste töötlemisse ja 
turustamisse, mille eesmärk on metsa 
valdajate majandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse parandamine, ning tulusad 
investeeringud metsa ökosüsteemide 
kliimamuutusele vastupanuvõime 
tõhustamiseks ja keskkonnaväärtuse 
suurendamiseks. See toetus peaks vältima 
konkurentsi moonutamist ning olema turu 
suhtes erapooletu. Sellest tulenevalt tuleks 
seada piirangud toetusesaajate suuruse ja 
õigusliku seisundi suhtes. Liikmesriikide 
poolt on keskmise ja suure tuleohuga 
piirkondadeks liigitatud aladel tuleks võtta 

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. 2007–2013 programmitöö 
perioodil olid metsanduse investeerimise ja 
juhtimisega seotud toetuse eri liigid 
hõlmatud erinevate meetmetega.
Lihtsustamise huvides, aga ka selleks, et 
võimaldada toetusesaajatel kavandada ja 
teostada suurendatud lisandväärtusega 
integreeritud projekte, peaks ühtne meede 
hõlmama kõiki metsanduse investeerimise 
ja juhtimisega seotud toetuse liike.
Kõnealuse meetmega peaks olema 
hõlmatud metsavarude laiendamine ja 
parandamine maa metsastamise ja 
agrometsandussüsteemide loomise kaudu, 
mis ühendavad endas ekstensiivse 
põllumajanduse ja metsandussüsteemid, 
metsatulekahjudest või muudest 
loodusõnnetustest tingitud kahjustuste 
taastamine ja vastavad ennetusmeetmed, 
investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsandussaaduste töötlemisse ja 
turustamisse, mille eesmärk on metsa 
valdajate ja metsatööliste majandusliku ja 
keskkonnaalase tulemuslikkuse 
parandamine, ning tulusad investeeringud 
metsa ökosüsteemide kliimamuutusele 
vastupanuvõime tõhustamiseks ja 
keskkonnaväärtuse suurendamiseks. See 
toetus peaks vältima konkurentsi 
moonutamist ning olema turu suhtes 
erapooletu. Sellest tulenevalt tuleks seada 
piirangud toetusesaajate suuruse ja 
õigusliku seisundi suhtes puidu tootmisel.
Neid piiranguid ei tuleks kohaldada 
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tulekahju ohtu ennetavad meetmed. Kõik 
ennetavad meetmed peaksid moodustama 
ühe osa metsakaitsekavast.
Loodusõnnetuse toimumine 
metsapotentsiaali taastamise meetme 
kohaldamise ajal peab olema riikliku 
teadusasutuse poolt ametlikult kinnitatud.
Metsandusmeetmed tuleks vastu võtta liidu 
ja liikmesriikide poolt rahvusvahelisel 
tasandil antud kohustuste valguses ja need 
peaksid põhinema liikmesriikide riiklikel 
või piirkondlikel metsanduskavadel või 
samalaadsetel vahenditel, milles tuleks 
arvesse võtta ministrite konverentsidel 
Euroopa metsade kaitse kohta seatud 
kohustusi. Metsandusmeetmed peaksid 
kaasa aitama liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele16. Selleks et tagada 
põllumajandusmaa metsastamise vastavus 
keskkonnapoliitika eesmärkidele, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte 
seoses teatavate minimaalsete 
keskkonnanõuete määratlemisega.

muude metsandustoodete puhul või 
keskkonnakaitse eesmärgil tehtud 
investeeringute puhul. Liikmesriikide 
poolt on keskmise ja suure tuleohuga 
piirkondadeks liigitatud aladel tuleks võtta 
tulekahju ohtu ennetavad meetmed. Kõik 
ennetavad meetmed peaksid moodustama 
ühe osa metsakaitsekavast.
Loodusõnnetuse toimumine 
metsapotentsiaali taastamise meetme 
kohaldamise ajal peab olema riikliku 
teadusasutuse poolt ametlikult kinnitatud.
Metsandusmeetmed tuleks vastu võtta liidu 
ja liikmesriikide poolt rahvusvahelisel 
tasandil antud kohustuste valguses ja need 
peaksid põhinema liikmesriikide riiklikel 
või piirkondlikel metsanduskavadel või 
samalaadsetel vahenditel, milles tuleks 
arvesse võtta ministrite konverentsidel 
Euroopa metsade kaitse kohta seatud 
kohustusi. Metsandusmeetmed peaksid 
kaasa aitama liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele16. Selleks et tagada 
põllumajandusmaa metsastamise vastavus 
keskkonnapoliitika eesmärkidele, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte 
seoses teatavate minimaalsete 
keskkonnanõuete määratlemisega.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. 2007–2013 programmitöö 

(25) Metsandus on maaelu arengu 
lahutamatu osa ning säästvaks ja 
kliimateadlikuks maakasutuseks antav 
toetus peaks hõlmama metsapiirkonna 
arendamist ja metsade säästvat 
majandamist. 2007–2013 programmitöö 
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perioodil olid metsanduse investeerimise ja 
juhtimisega seotud toetuse eri liigid 
hõlmatud erinevate meetmetega.
Lihtsustamise huvides, aga ka selleks, et 
võimaldada toetusesaajatel kavandada ja
teostada suurendatud lisandväärtusega 
integreeritud projekte, peaks ühtne meede 
hõlmama kõiki metsanduse investeerimise 
ja juhtimisega seotud toetuse liike.
Kõnealuse meetmega peaks olema 
hõlmatud metsavarude laiendamine ja 
parandamine maa metsastamise ja
agrometsandussüsteemide loomise kaudu, 
mis ühendavad endas ekstensiivse 
põllumajanduse ja metsandussüsteemid, 
metsatulekahjudest või muudest 
loodusõnnetustest tingitud kahjustuste 
taastamine ja vastavad ennetusmeetmed, 
investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsandussaaduste töötlemisse ja 
turustamisse, mille eesmärk on metsa 
valdajate majandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse parandamine, ning tulusad 
investeeringud metsa ökosüsteemide 
kliimamuutusele vastupanuvõime 
tõhustamiseks ja keskkonnaväärtuse 
suurendamiseks. See toetus peaks vältima 
konkurentsi moonutamist ning olema turu 
suhtes erapooletu. Sellest tulenevalt tuleks 
seada piirangud toetusesaajate suuruse ja 
õigusliku seisundi suhtes. Liikmesriikide 
poolt on keskmise ja suure tuleohuga 
piirkondadeks liigitatud aladel tuleks võtta 
tulekahju ohtu ennetavad meetmed. Kõik 
ennetavad meetmed peaksid moodustama 
ühe osa metsakaitsekavast.
Loodusõnnetuse toimumine 
metsapotentsiaali taastamise meetme 
kohaldamise ajal peab olema riikliku 
teadusasutuse poolt ametlikult kinnitatud.
Metsandusmeetmed tuleks vastu võtta liidu 
ja liikmesriikide poolt rahvusvahelisel 
tasandil antud kohustuste valguses ja need 
peaksid põhinema liikmesriikide riiklikel 
või piirkondlikel metsanduskavadel või 
samalaadsetel vahenditel, milles tuleks 
arvesse võtta ministrite konverentsidel 

perioodil olid metsanduse investeerimise ja 
juhtimisega seotud toetuse eri liigid 
hõlmatud erinevate meetmetega.
Lihtsustamise huvides, aga ka selleks, et 
võimaldada toetusesaajatel kavandada ja 
teostada suurendatud lisandväärtusega 
integreeritud projekte, peaks ühtne meede 
hõlmama kõiki metsanduse investeerimise 
ja juhtimisega seotud toetuse liike. 
Kõnealuse meetmega peaks olema 
hõlmatud metsavarude laiendamine ja 
parandamine maa metsastamise ja 
agrometsandussüsteemide loomise kaudu, 
mis ühendavad endas ekstensiivse 
põllumajanduse ja metsandussüsteemid, 
metsatulekahjudest või muudest 
loodusõnnetustest tingitud kahjustuste 
taastamine ja vastavad ennetusmeetmed, 
investeeringud uutesse 
metsandustehnoloogiatesse ning 
metsandussaaduste töötlemisse ja 
turustamisse, investeeringud 
metsandusliku biomassi ettevalmistamisse 
ja ladustamisse ning maa-aladele 
mitmeaastaste energeetiliste 
põllukultuuride külvamine, mille eesmärk 
on metsa valdajate majandusliku, 
innovaatilise ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse parandamine, ning tulusad 
investeeringud metsa ökosüsteemide 
kliimamuutusele vastupanuvõime 
tõhustamiseks ja keskkonnaväärtuse 
suurendamiseks. See toetus peaks vältima 
konkurentsi moonutamist ning olema turu 
suhtes erapooletu. Sellest tulenevalt tuleks 
seada piirangud toetusesaajate suuruse ja 
õigusliku seisundi suhtes. Liikmesriikide 
poolt on keskmise ja suure tuleohuga 
piirkondadeks liigitatud aladel tuleks võtta 
tulekahju ohtu ennetavad meetmed. Kõik 
ennetavad meetmed peaksid moodustama 
ühe osa metsakaitsekavast.
Loodusõnnetuse toimumine 
metsapotentsiaali taastamise meetme 
kohaldamise ajal peab olema riikliku 
teadusasutuse poolt ametlikult kinnitatud.
Metsandusmeetmed tuleks vastu võtta liidu 
ja liikmesriikide poolt rahvusvahelisel 
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Euroopa metsade kaitse kohta seatud 
kohustusi. Metsandusmeetmed peaksid 
kaasa aitama liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele. Selleks et tagada 
põllumajandusmaa metsastamise vastavus 
keskkonnapoliitika eesmärkidele, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte 
seoses teatavate minimaalsete 
keskkonnanõuete määratlemisega.

tasandil antud kohustuste valguses ja need 
peaksid põhinema liikmesriikide riiklikel 
või piirkondlikel metsanduskavadel või 
samalaadsetel vahenditel, milles tuleks 
arvesse võtta ministrite konverentsidel 
Euroopa metsade kaitse kohta seatud 
kohustusi. Metsandusmeetmed peaksid 
kaasa aitama liidu metsandusstrateegia 
rakendamisele. Selleks et tagada 
põllumajandusmaa metsastamise vastavus 
keskkonnapoliitika eesmärkidele, tuleks 
komisjonile aluslepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte 
seoses teatavate minimaalsete 
keskkonnanõuete määratlemisega.

Or. de

Muudatusettepanek 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tootjarühmad aitavad 
põllumajandustootjaid solidaarselt, et tulla 
toime nende ees seisvate katsumustega, 
mis on tingitud kasvanud konkurentsist 
ning järgnevate turgude ühendamisest nii 
nende toodete turustamise kui ka kohalike 
turgude suhtes. Seepärast tuleks soodustada 
tootjarühmade loomist. Piiratud rahaliste 
vahendite paremaks kasutamiseks peaks 
toetuse andmine piirduma üksnes 
VKEdeks kvalifitseeruvate 
tootjarühmadega. Selleks et tootjarühm
saaks elujõuliseks üksuseks, peaks
tootjarühma liikmesriigipoolse 
tunnustamise tingimuseks seadma äriplaani 
esitamise. Selleks et vältida toetuse 
andmist tegevusabina ning säilitada selle 
motiveeriv roll, peaks maksimaalne toetuse 
maksmise aeg piirduma viie aastaga.

(27) Tootjarühmad aitavad 
põllumajandustootjaid solidaarselt, et tulla 
toime nende ees seisvate katsumustega, 
mis on tingitud kasvanud konkurentsist 
ning järgnevate turgude ühendamisest nii 
nende toodete turustamise kui ka kohalike 
turgude suhtes. Seepärast tuleks soodustada 
tootjarühmade, nende liitude, 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide, 
haldusühistute ja muude ühenduste
loomist. Pakkumise koondamise 
edendamiseks tuleks pakkuda täiendavaid 
toetusviise lisaks nendele, mis on ette 
nähtud eespool nimetatud organite 
loomiseks. Selleks et tootjarühm või muud 
eespool nimetatud organid saaksid 
elujõulisteks üksusteks, peaks selliste 
organite liikmesriigipoolse tunnustamise 
tingimuseks seadma äriplaani või 
tegevuskava esitamise. Selleks et vältida 
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toetuse andmist tegevusabina ning säilitada 
selle motiveeriv roll, peaks maksimaalne 
toetuse maksmise aeg piirduma viie 
aastaga.

Or. es

Muudatusettepanek 148
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tootjarühmad aitavad 
põllumajandustootjaid solidaarselt, et tulla 
toime nende ees seisvate katsumustega, 
mis on tingitud kasvanud konkurentsist 
ning järgnevate turgude ühendamisest nii 
nende toodete turustamise kui ka kohalike 
turgude suhtes. Seepärast tuleks soodustada 
tootjarühmade loomist. Piiratud rahaliste 
vahendite paremaks kasutamiseks peaks 
toetuse andmine piirduma üksnes 
VKEdeks kvalifitseeruvate 
tootjarühmadega. Selleks et tootjarühm 
saaks elujõuliseks üksuseks, peaks 
tootjarühma liikmesriigipoolse 
tunnustamise tingimuseks seadma äriplaani 
esitamise. Selleks et vältida toetuse 
andmist tegevusabina ning säilitada selle 
motiveeriv roll, peaks maksimaalne toetuse 
maksmise aeg piirduma viie aastaga.

(27) Tootjarühmad aitavad 
põllumajandustootjaid solidaarselt, et tulla 
toime nende ees seisvate katsumustega, 
mis on tingitud kasvanud konkurentsist 
ning järgnevate turgude ühendamisest nii 
nende toodete turustamise kui ka kohalike 
turgude suhtes. Seepärast tuleks soodustada 
tootjarühmade loomist kindla eesmärgiga 
aidata põllumajandustootjatel parandada 
oma läbirääkimispositsiooni toiduainete 
tarneahelas. Piiratud rahaliste vahendite 
paremaks kasutamiseks peaks toetuse 
andmine piirduma üksnes VKEdeks 
kvalifitseeruvate tootjarühmadega. Selleks 
et tootjarühm saaks elujõuliseks üksuseks, 
peaks tootjarühma liikmesriigipoolse 
tunnustamise tingimuseks seadma äriplaani 
esitamise. Selleks et vältida toetuse 
andmist tegevusabina ning säilitada selle 
motiveeriv roll, peaks maksimaalne toetuse 
maksmise aeg piirduma viie aastaga.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Maria do Céu Patrão Neves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tootjarühmad aitavad 
põllumajandustootjaid solidaarselt, et tulla 
toime nende ees seisvate katsumustega, 
mis on tingitud kasvanud konkurentsist 
ning järgnevate turgude ühendamisest nii 
nende toodete turustamise kui ka kohalike 
turgude suhtes. Seepärast tuleks soodustada
tootjarühmade loomist. Piiratud rahaliste 
vahendite paremaks kasutamiseks peaks 
toetuse andmine piirduma üksnes 
VKEdeks kvalifitseeruvate
tootjarühmadega. Selleks et tootjarühm 
saaks elujõuliseks üksuseks, peaks
tootjarühma liikmesriigipoolse 
tunnustamise tingimuseks seadma äriplaani 
esitamise. Selleks et vältida toetuse 
andmist tegevusabina ning säilitada selle 
motiveeriv roll, peaks maksimaalne toetuse 
maksmise aeg piirduma viie aastaga.

(27) Tootjarühmad aitavad 
põllumajandustootjaid solidaarselt, et tulla 
toime nende ees seisvate katsumustega, 
mis on tingitud kasvanud konkurentsist 
ning järgnevate turgude ühendamisest nii 
nende toodete turustamise kui ka kohalike 
turgude suhtes. Seepärast tuleks soodustada
tootjaorganisatsioonide loomist ja nende 
suuruse muutmist nende ühendamise, 
liikmete arvu suurendamise või 
diferentseerimise abil. Piiratud rahaliste 
vahendite paremaks kasutamiseks peaks 
toetuse andmine piirduma üksnes 
VKEdeks kvalifitseeruvate
tootjaorganisatsioonidega. Selleks et
tootjaorganisatsioonid saaksid 
elujõulisteks üksusteks, peaks
tootjaorganisatsiooni liikmesriigipoolse 
tunnustamise tingimuseks seadma äriplaani 
esitamise. Selleks et vältida toetuse 
andmist tegevusabina ning säilitada selle 
motiveeriv roll, peaks maksimaalne toetuse 
maksmise aeg piirduma viie aastaga.

Or. pt

Muudatusettepanek 150
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Tootjarühmad aitavad 
põllumajandustootjaid solidaarselt, et tulla 
toime nende ees seisvate katsumustega, 
mis on tingitud kasvanud konkurentsist 
ning järgnevate turgude ühendamisest nii 
nende toodete turustamise kui ka kohalike 
turgude suhtes. Seepärast tuleks soodustada

(27) Tootjaorganisatsioonid aitavad 
põllumajandustootjaid solidaarselt, et tulla 
toime nende ees seisvate katsumustega, 
mis on tingitud kasvanud konkurentsist 
ning järgnevate turgude ühendamisest nii 
nende toodete turustamise kui ka kohalike 
turgude suhtes. Seepärast tuleks soodustada
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tootjarühmade loomist. Piiratud rahaliste 
vahendite paremaks kasutamiseks peaks 
toetuse andmine piirduma üksnes 
VKEdeks kvalifitseeruvate
tootjarühmadega. Selleks et tootjarühm
saaks elujõuliseks üksuseks, peaks
tootjarühma liikmesriigipoolse 
tunnustamise tingimuseks seadma äriplaani 
esitamise. Selleks et vältida toetuse 
andmist tegevusabina ning säilitada selle 
motiveeriv roll, peaks maksimaalne toetuse 
maksmise aeg piirduma viie aastaga.

tootjaorganisatsioonide loomist või 
suurendamist. Piiratud rahaliste vahendite 
paremaks kasutamiseks peaks toetuse 
andmine piirduma üksnes VKEdeks 
kvalifitseeruvate
tootjaorganisatsioonidega. Selleks et
tootjaorganisatsioon saaks elujõuliseks 
üksuseks, peaks tootjaorganisatsiooni
liikmesriigipoolse tunnustamise 
tingimuseks seadma äriplaani esitamise.
Selleks et vältida toetuse andmist 
tegevusabina ning säilitada selle 
motiveeriv roll, peaks maksimaalne toetuse 
maksmise aeg piirduma viie aastaga.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks
eelkõige innustama põllumajandustootjaid 
teenindama ühiskonda tervikuna, võttes 
kasutusele põllumajandusliku tootmise 
tavasid, mis aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
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põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu. Otsetoetustega seotud 
keskkonnasäästlikkuse kohustuste 
täitmisel tuleb võtta arvesse tunnustatud 
põllumajanduse keskkonnameetmete 
tulemuslikkust. Paljudel juhtudel 
mitmekordistub keskkonna- ja kliimaalane 
kasu põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad saaksid 
nõuetekohaselt rakendada võetud 
kohustusi, peaksid liikmesriigid püüdma 
neile anda vajalikke oskusi ja teadmisi.
Liikmesriigid peaksid säilitama 2007–2013 
programmitöö perioodil saavutatud 
tulemuste taseme ning kasutama vähemalt 
25 % EAFRD kogupanusest iga maaelu 
arengu programmi kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise ning 
maaharimise toimingute jaoks, kohaldades 
meetmeid, mis on seotud põllumajanduse 
keskkonna ja kliimaga ning 
mahepõllumajandusega, samuti ka 
looduslikust või muust eripärast tingitud 
piirangutega alade toetusteks. Kõnealune 
meede peaks olema esmajärjekorras 
kättesaadav talumajapidamiste juhtidele. 

Or. de

Muudatusettepanek 152
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
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keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning 
maaharimise toimingute jaoks, 
kohaldades meetmeid, mis on seotud 
põllumajanduse keskkonna ja kliimaga 
ning mahepõllumajandusega, samuti ka 
looduslikust või muust eripärast tingitud 
piirangutega alade toetusteks.

keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi.
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Or. es

Selgitus

Minimaalset protsenti EAFRD rahalistest vahenditest ei tuleks selliste meetmete jaoks ette 
näha kõigi ELi liikmesriikide või piirkondade puhul ja eelkõige mitte nii suurt protsenti. 
Sellega takistataks jõupingutuste tegemist eri olukordadega tegelemiseks ning pöörataks 
vähem tähelepanu teistele maaelu arengu prioriteetidele. See on äärmiselt oluline, 
arvestades, et esimese sambaga on sisse viidud otsetoetustega seoses uued keskkonnaalased 
kohustused.

Muudatusettepanek 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
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kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning 
maaharimise toimingute jaoks, 
kohaldades meetmeid, mis on seotud 
põllumajanduse keskkonna ja kliimaga 
ning mahepõllumajandusega, samuti ka 
looduslikust või muust eripärast tingitud 
piirangutega alade toetusteks.

kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme.

Or. it

Muudatusettepanek 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
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põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning 
maaharimise toimingute jaoks, 
kohaldades meetmeid, mis on seotud
põllumajanduse keskkonna ja kliimaga
ning mahepõllumajandusega, samuti ka
looduslikust või muust eripärast tingitud 
piirangutega alade toetusteks.

põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama
keskkonnahoidlikkuse nõuded, 
kohaldades meetmeid, mis on seotud
metsandusmeetmetega, Natura 2000 ja 
veepoliitika raamdirektiivi kohaste 
toetustega ning looduslikust või muust 
eripärast tingitud piirangutega alade
toetustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 155
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriikide otsustada jääb iga 
maaelu arengu programmi toetamiseks 
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saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

EAFRD kogupanusest kasutatav osa, mis 
on ette nähtud kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemise ning 
maaharimise toimingute jaoks, kohaldades 
meetmeid, mis on seotud põllumajanduse 
keskkonna ja kliimaga ning 
mahepõllumajandusega, samuti ka 
looduslikust või muust eripärast tingitud 
piirangutega alade toetusteks

Or. lt

Muudatusettepanek 156
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
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kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama soovituslikult vähemalt 25 %
EAFRD kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning
mahepõllumajandusmeetmetega, Natura 
2000 ja veepoliitika raamdirektiivi 
kohaseid toetuseid, samuti ka looduslikust 
või muust eripärast tingitud piirangutega 
alade toetusmeetmeid ning meetmeid, mis 
on seotud tootmisviiside ja süsteemidega, 
mis liikmesriikide poolt esitatud tõendite 
alusel võivad leevendada kliimamuutusi 
ja aidata nendega kohaneda.

Or. pt

Muudatusettepanek 157
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
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olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 

olulised ülemineku edendamisel arenenud 
jätkusuutlikule põllumajandustootmisele 
ning integreeritud viisil reageerimiseks 
põllumajanduse keskkonnaalastele 
väljakutsetele veemajanduse, bioloogilise 
mitmekesisuse, toitainete ringlussevõtu ja 
ökosüsteemi haldamise kaudu.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse
geneetilise mitmekesisuse jätkusuutlikule 
kasutamisele ja arendamisele 
põllumajanduses ning kõrge loodusliku 
väärtusega põllumajandustootmise 
vajadustele. Toetused peaksid
kompenseerima abisaajate kulutused oma 
põllumajandusettevõtte keskkonna- ja 
kliimanäitajate parandamisele, 
lahendades sellised probleemid nagu 
kliimamuutus, taastuvad energiaallikad, 
bioloogiline mitmekesisus ning
veemajanduse ja mullaharimisega seotud 
küsimused. Paljudel juhtudel 
mitmekordistub keskkonna- ja kliimaalane 
kasu põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 30 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
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tingitud piirangutega alade toetusteks. programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade, Natura 2000 ja 
veepoliitika raamdirektiivi kohasteks 
toetusteks. Liikmesriikidel on kohustus 
pakkuda meetmeid külvikorra toetuseks.

Or. en

Muudatusettepanek 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Need peaksid hõlmama meetmeid, millega 
ergutatakse määruse (EL) nr DP/2012 III 
osa 2. peatüki artiklis 32 kehtestatud 
kohustuste täitmist, et veelgi tugevdada 
nende keskkonnaalast panust. 
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
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kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 50 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades prioriteetide 
4 ja 5 alla kuuluvaid meetmeid.

Or. en

Selgitus

Põllumajanduse keskkonnakaitse kavad on tõendanud oma väärtust ja on jätkuvalt parim 
vahend keskkonnaalaste tulemuste saavutamiseks, pidades eelkõige silmas 
kaasfinantseerimise kohustust, ja neid tuleks seetõttu tugevdada. Et lisaks sellele veelgi 
tugevdada 1. samba keskkonnasäästlikkuse toetuse alla kuuluva ökoloogilise 
kasutuseesmärgiga maa-alaga seotud kohustuste keskkonnapanust, tuleb ergutada positiivset 
juhtimist põllumajanduse keskkonnakaitse kavade raames.

Muudatusettepanek 159
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale
avalike keskkonna avalike hüvede ja 
teenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa maaga seotud
kliimamuutuste leevendamisele ja nendega 
kohanemisele ning on ühitatavad 
keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, 
loodusvarade, mulla, bioloogilise ning
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 40 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
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toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega,
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega,
ning tehes makseid nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta), 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivi 2000/60/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik) rakendamisega 
hõlmatud alade toetusteks. Erilist 
tähelepanu peaks pöörama üleminekule 
põllumajandustootjate ja maahaldajate 
poolt võetud praegustelt põllumajanduse, 
keskkonna- ja kliimakohustustelt 
tulevastele kohustustele võttes arvesse 
muutust alusnäitajas.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale
avalike keskkonna hüvede ja teenuste
nõudlusele vastamisel. Põllumajanduslik 
keskkonnatoetus peaks innustama 
põllumajandustootjaid ja muid maa 
valdajaid teenindama ühiskonda tervikuna, 
võttes kasutusele põllumajandusliku 
tootmise tavasid, mis aitavad kaasa maaga 
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leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

seotud kliimamuutuste leevendamisele ja 
nendega kohanemisele ning on ühitatavad
keskkonna, maastiku ja selle tunnusjoonte, 
loodusvarade, mulla, bioloogilise ning
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 35 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks, 
Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi 
kohaste toetustega, investeeringutega 
metsa ökosüsteemide kliimamuutusele 
vastupanuvõime tõhustamiseks ja 
keskkonnaväärtuse suurendamiseks ning 
metsanduse keskkonna- ja 
kliimateenusteks ning metsakaitseks.
Erilist tähelepanu peaks pöörama 
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üleminekule põllumajandustootjate ja 
maahaldajate poolt võetud praegustelt 
põllumajanduse, keskkonna- ja 
kliimakohustustelt tulevastele 
kohustustele võttes arvesse muutust 
alusnäitajas.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
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põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 30 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajanduse 
toetustega, samuti ka looduslikust või 
muust eripärast tingitud piirangutega alade 
toetusteks ja eelkõige põuast või niiskusest 
või mulla või maastiku kvaliteedist 
tingitud suurte looduslike piirangutega 
alade toetuseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
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aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega,
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega,
metsandusega, Natura 2000 kohaste 
toetustega, looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetustega, 
ning tehes makseid nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta), 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
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kohta) või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivi 2000/60/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik) rakendamisega 
hõlmatud alade toetusteks.

Or. es

Selgitus

Tuleks hõlmata kõik meetmed, mis on vastavalt määruse ettepaneku V lisale seotud liidu 
prioriteetidega maaelu valdkonnas. Seetõttu tuleks lisada praeguse II telje alla kuuluvad 
metsandusmeetmed (artiklid 22, 23, 24 ja 25), Natura 2000 ja veepoliitika raamdirektiivi 
kohased toetused.

Muudatusettepanek 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
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võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega,
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate või muu 
maavaldajate rühma ühiselt võetud 
kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega,
ning tehes makseid nõukogu 21. mai 
1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta), 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
novembri 2009. aasta direktiivi 
2009/147/EÜ (loodusliku linnustiku kaitse 
kohta) või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivi 2000/60/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik) rakendamisega 
hõlmatud alade toetusteks.

Or. es

Selgitus

Ette tuleks näha linnudirektiiviga hõlmatud alad ja muud alad.
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Muudatusettepanek 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
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2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning 
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajanduse, 
metsanduse, Natura 2000 ja veepoliitika 
raamdirektiivi kohaste toetustega ning ka 
looduslikust või muust eripärast tingitud 
piirangutega alade toetustega.

Or. es

Selgitus

Lisada tuleks kõik meetmed, mis on loetletud määruse ettepaneku V lisas ja seostuvad liidu 
maaelu arengu alaste prioriteetidega, mille eesmärk on täiustada ökosüsteeme ja 
loodusressursside haldamist ja aidata liikuda vähese süsinikuheitega majanduse poole. 

Muudatusettepanek 165
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
innustama põllumajandustootjaid ja muid 
maa valdajaid teenindama ühiskonda 
tervikuna, võttes kasutusele 
põllumajandusliku tootmise tavasid, mis 
aitavad kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
ning on ühitatavad keskkonna, maastiku ja 
selle tunnusjoonte, loodusvarade, mulla ja 
geneetilise mitmekesisuse kaitse ja 
parandamisega, või jätkates nende tavade 
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kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning
kasutama vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

kohaldamist. Sellega seoses tuleks erilist 
tähelepanu pöörata põllumajanduse 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise vajadustele.
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu ning peaksid katma üksnes selliseid 
kohustusi, mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest 
vastavalt „saastaja maksab” põhimõttele.
Paljudel juhtudel mitmekordistub 
keskkonna- ja kliimaalane kasu 
põllumajandustootjate rühma ühiselt 
võetud kohustuste koostoime tulemusel.
Ühismeetmetega kaasnevad siiski 
tehingukulud, mis tuleks vastavalt 
hüvitada. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjad ja muud maa 
valdajad saaksid nõuetekohaselt rakendada 
võetud kohustusi, peaksid liikmesriigid 
püüdma neile anda vajalikke oskusi ja 
teadmisi. Liikmesriigid peaksid säilitama 
2007–2013 programmitöö perioodil 
saavutatud tulemuste taseme ning võivad 
kasutada vähemalt 25 % EAFRD 
kogupanusest iga maaelu arengu 
programmi kliimamuutuste leevendamise 
ja nendega kohanemise ning maaharimise 
toimingute jaoks, kohaldades meetmeid, 
mis on seotud põllumajanduse keskkonna 
ja kliimaga ning mahepõllumajandusega, 
samuti ka looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangutega alade toetusteks.

Or. bg

Muudatusettepanek 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Kõigi liikmesriikide suhtes kehtiva 
lepingulise kohustuse kehtestamine peab 
põhinema miinimumprotsendi 
kehtestamisel pärast maaelu arengu 
eelarve eraldamist. Keskkonnameetmete 
toetuse kasutamise suutlikkus tuleks 
kindlaks määrata abikõlblike kulude 
liikide järgi, võttes aluseks eelmise 
programmitöö perioodi meetmete 
rakendamisel saadud kogemused. 
EAFRD kogupanus kliimamuutustega 
kohanemisse peaks jääma 25% tasemele, 
sest kliimatingimusi ei saa pidada 
realistlikuks vahendiks liikmesriikide 
finants- ja konkreetsete arenguvajaduste 
täitmiseks. Piirkondades, kus kehtivad 
looduslikud ja mahepõllumajanduslikud 
piirangud, tuleks toetada 
keskkonnameetmete reguleerimisala 
laiendamist, võttes samal ajal arvesse 
Natura 2000, veepoliitika raamdirektiivi 
ja esmase metsastamise meetmeid ning 
mittetootlikke investeeringuid, 
metsakeskkonda ja põllumajanduslikul 
maal agrometsandussüsteemide rajamist 
ning programmi LEADER alla kuuluvaid 
meetmeid.

Or. ro

Muudatusettepanek 167
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Mahepõllumajandusele ülemineku või 
selle säilitamise toetustega innustatakse 
põllumajandustootjaid vastavates kavades 
osalema, et sel viisil täita ühiskonna 
suurenenud nõudlust keskkonnateadlike 

(30) Mahepõllumajandusele ülemineku või 
selle säilitamise toetustega innustatakse 
põllumajandustootjaid vastavates kavades 
osalema, et sel viisil täita ühiskonna 
suurenenud nõudlust keskkonnateadlike 
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põllumajandustavade ja loomade heaolu 
kõrgete nõuete järele. Selleks et 
suurendada meetmest tulenevat kasu 
bioloogilise mitmekesisuse jaoks, tuleks 
soodustada põllumajandustootjate 
kollektiivlepinguid või koostööd tootjate 
vahel, et hõlmata ulatuslikumaid piirnevaid 
alasid. Selleks et vältida suure hulga 
põllumajandustootjate tagasipöördumist 
tavapäraste põllumajandusliku tootmise 
juurde, tuleks toetada nii ülemineku kui 
ka säilitamise meetmeid. Toetused peaksid 
hõlmama lisakulusid ja võetud kohustuste 
tõttu saamata jäänud tulu ning need 
peaksid katma üksnes selliseid kohustusi, 
mis on rangemad vastavatest 
kohustuslikest standarditest ja nõuetest.

põllumajandustavade ja loomade heaolu 
kõrgete nõuete järele. Selleks et 
suurendada meetmest tulenevat kasu 
bioloogilise mitmekesisuse jaoks, tuleks 
soodustada põllumajandustootjate 
kollektiivlepinguid või koostööd tootjate 
vahel, et hõlmata ulatuslikumaid piirnevaid 
alasid.

Or. de

Muudatusettepanek 168
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Toetused mägialade ning looduslikust 
või muust eripärast tingitud piirangutega 
alade põllumajandustootjatele peaksid 
põllumajandusmaa jätkuva kasutuse kaudu 
säilitama maapiirkonda ning alal hoidma ja 
edendama säästva põllumajandusliku 
tootmise süsteeme. Sellise toetuse tõhususe 
tagamiseks tuleks põllumajandustootjatele 
maksetega hüvitada saamata jäänud tulu ja 
lisakulud, mis on tingitud asjaomase 
piirkonna ebasoodsatest asjaoludest.

(32) Toetused mägialade, äärepoolseimate 
piirkondade ning looduslikust või muust 
eripärast tingitud piirangutega alade 
põllumajandustootjatele peaksid 
põllumajandusmaa jätkuva kasutuse kaudu 
säilitama maapiirkonda ning alal hoidma ja 
edendama säästva põllumajandusliku 
tootmise süsteeme. Sellise toetuse tõhususe 
tagamiseks tuleks põllumajandustootjatele 
maksetega hüvitada saamata jäänud tulu ja 
lisakulud, mis on tingitud asjaomase 
piirkonna ebasoodsatest asjaoludest.

Or. pt
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Muudatusettepanek 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks et tagada liidu rahaliste 
vahendite tõhus kasutamine ning 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
kogu liidus, tuleks mägialad, looduslikust 
või muust eripärast tingitud piirangutega 
alad kindlaks määrata vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele.
Looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade puhul peaksid need 
olema biofüüsikalised kriteeriumid, mis 
põhinevad usaldusväärsetel teaduslikel 
andmetel. Tuleks vastu võtta 
üleminekukord, et lihtsustada toetuste 
järkjärgulist kaotamist piirkondades, 
mida kõnealuste kriteeriumide 
kohaldamise tulemusel ei käsitata enam 
looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladena.

(33) Selleks et tagada liidu rahaliste 
vahendite tõhus kasutamine ning 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
kogu liidus, tuleks mägialad, looduslikust 
või muust eripärast tingitud piirangutega 
alad kindlaks määrata vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele.
Looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade puhul peaksid need 
olema biofüüsikalised kriteeriumid, mis 
põhinevad usaldusväärsetel teaduslikel 
andmetel, mis võtavad arvesse asjaomaste 
piirkondade eripära ja arengueesmärke, 
mis erinevad asjakohaselt vastavalt 
püsivate ebasoodsate looduslike 
tingimuste raskusele ja tootmisliigile 
ja/või antud piirkonnas asuva 
põllumajandusettevõtte majanduslikule 
struktuurile. Komisjon peaks esitama 5.
maiks 2010 uue ettepaneku asjakohaste 
kriteeriumite kohta, mis põhinevad 
Euroopa Parlamendi 5. mai 2010. aasta 
resolutsioonil (2009/2156(INI)).

Or. de

Selgitus

Looduslikult ebasoodsas piirkonnas asuvatele põllumajandusettevõtetele antava toetuse 
paremat kavandamist käsitleva komisjoni aruande tulemus ei ole piisav. Komisjon peaks 
koostama uue seadusandliku ettepaneku, milles võetaks arvesse asjaolu, et eri piirkondades 
asuvad põllumajandusettevõtted, mis kasutavad eri tootmisviise, seisavad silmitsi erinevate 
kuludega. Sinnamaani peaksid liikmesriigid kasutama olemasolevaid süsteeme.

Muudatusettepanek 170
James Nicholson, Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks et tagada liidu rahaliste 
vahendite tõhus kasutamine ning 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
kogu liidus, tuleks mägialad, looduslikust 
või muust eripärast tingitud piirangutega 
alad kindlaks määrata vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele.
Looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade puhul peaksid need 
olema biofüüsikalised kriteeriumid, mis 
põhinevad usaldusväärsetel teaduslikel 
andmetel. Tuleks vastu võtta 
üleminekukord, et lihtsustada toetuste 
järkjärgulist kaotamist piirkondades, 
mida kõnealuste kriteeriumide
kohaldamise tulemusel ei käsitata enam 
looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladena.

(33) Selleks et tagada liidu rahaliste 
vahendite tõhus kasutamine ning 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
kogu liidus, tuleks mägialad, looduslikust 
või muust eripärast tingitud piirangutega 
alad kindlaks määrata vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele.
Looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade puhul peaksid need 
olema biofüüsikalised kriteeriumid, mis 
põhinevad usaldusväärsetel teaduslikel 
andmetel. Komisjon peaks 31. detsembriks 
2015 esitama seadusandliku ettepaneku 
tulevasel piirkondade piiritlemisel 
kohaldatavate kohustuslike 
biofüüsikaliste kriteeriumide ja vastavate 
künniste kohta ning vajaduse korral 
tasandamise eeskirjad ja üleminekukorra.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks et tagada liidu rahaliste 
vahendite tõhus kasutamine ning 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
kogu liidus, tuleks mägialad, looduslikust 
või muust eripärast tingitud piirangutega 
alad kindlaks määrata vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele.
Looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade puhul peaksid need 
olema biofüüsikalised kriteeriumid, mis 
põhinevad usaldusväärsetel teaduslikel 
andmetel. Tuleks vastu võtta 

(33) Selleks et tagada liidu rahaliste 
vahendite tõhus kasutamine ning 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
kogu liidus, tuleks mägialad, looduslikust 
või muust eripärast tingitud piirangutega 
alad kindlaks määrata vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele.
Looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade puhul peaksid need 
olema biofüüsikalised kriteeriumid, mis 
põhinevad usaldusväärsetel teaduslikel 
andmetel. Komisjon peaks 31. detsembriks 
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üleminekukord, et lihtsustada toetuste 
järkjärgulist kaotamist piirkondades, 
mida kõnealuste kriteeriumide
kohaldamise tulemusel ei käsitata enam 
looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladena.

2015 esitama seadusandliku ettepaneku 
tulevasel piirkondade piiritlemisel 
kohaldatavate kohustuslike 
biofüüsikaliste kriteeriumide ja vastavate 
künniste kohta ning vajaduse korral 
tasandamise eeskirjad ja üleminekukorra.

Or. en

Muudatusettepanek 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks et tagada liidu rahaliste 
vahendite tõhus kasutamine ning 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
kogu liidus, tuleks mägialad, looduslikust 
või muust eripärast tingitud piirangutega 
alad kindlaks määrata vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele.
Looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade puhul peaksid need 
olema biofüüsikalised kriteeriumid, mis 
põhinevad usaldusväärsetel teaduslikel 
andmetel. Tuleks vastu võtta 
üleminekukord, et lihtsustada toetuste 
järkjärgulist kaotamist piirkondades, 
mida kõnealuste kriteeriumide 
kohaldamise tulemusel ei käsitata enam 
looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladena.

(33) Selleks et tagada liidu rahaliste 
vahendite tõhus kasutamine ning 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
kogu liidus, tuleks mägialad, looduslikust 
või muust eripärast tingitud piirangutega 
alad kindlaks määrata vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele.
Looduslikust ja muust eripärast tingitud 
piirangutega alade puhul peaksid need 
olema sotsiaalmajanduslikud ja
biofüüsikalised kriteeriumid.

Or. pt

Muudatusettepanek 173
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks et tagada liidu rahaliste 
vahendite tõhus kasutamine ning 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
kogu liidus, tuleks mägialad, looduslikust 
või muust eripärast tingitud piirangutega 
alad kindlaks määrata vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele.
Looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega alade puhul peaksid need 
olema biofüüsikalised kriteeriumid, mis 
põhinevad usaldusväärsetel teaduslikel 
andmetel. Tuleks vastu võtta 
üleminekukord, et lihtsustada toetuste 
järkjärgulist kaotamist piirkondades, mida 
kõnealuste kriteeriumide kohaldamise 
tulemusel ei käsitata enam looduslikust 
eripärast tingitud piirangutega aladena.

(33) Selleks et tagada liidu rahaliste 
vahendite tõhus kasutamine ning 
põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 
kogu liidus, tuleks mägialad,
äärepoolseimad alad ning looduslikust või 
muust eripärast tingitud piirangutega alad 
kindlaks määrata vastavalt objektiivsetele 
kriteeriumidele. Looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega alade puhul peaksid 
need olema biofüüsikalised kriteeriumid, 
mis põhinevad usaldusväärsetel teaduslikel 
andmetel. Tuleks vastu võtta 
üleminekukord, et lihtsustada toetuste 
järkjärgulist kaotamist piirkondades, mida 
kõnealuste kriteeriumide kohaldamise 
tulemusel ei käsitata enam looduslikust 
eripärast tingitud piirangutega aladena.

Or. pt

Muudatusettepanek 174
Dimitar Stoyanov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Tuleks jätkata toetuse andmist metsa 
valdajatele, kes pakuvad keskkonda 
säästvaid ja kliimateadlikke 
metsakaitseteenuseid, võttes kohustusi 
seoses eesmärgiga suurendada bioloogilist 
mitmekesisust, kaitsta suure väärtusega 
ökosüsteeme ja tugevdada metsade 
kaitseväärtust pinnase erosiooni, veevarude 
hoolduse ja veekvaliteedi ning 
loodusõnnetuste suhtes. Selles kontekstis 
tuleks erilist tähelepanu pöörata metsade 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
edendamisele. Toetust tuleks anda 
metsandusega seotud
keskkonnakohustustele, mis on rangemad 

(35) Tuleks jätkata toetuse andmist metsa 
valdajatele, kes pakuvad keskkonda 
säästvaid ja kliimateadlikke 
metsakaitseteenuseid, võttes kohustusi 
seoses eesmärgiga säilitada ja suurendada 
bioloogilist mitmekesisust, kaitsta suure 
väärtusega ökosüsteeme ja tugevdada 
metsade kaitseväärtust seoses metsade 
säilitamise, pinnase erosiooni, veevarude 
hoolduse ja veekvaliteedi ning 
loodusõnnetuste suhtes. Selles kontekstis 
tuleks erilist tähelepanu pöörata metsade 
geneetiliste ressursside säilitamisele ja 
edendamisele. Toetust tuleks anda selliste 
tekkinud lisakulude ja saamata jäänud 
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vastavatest siseriiklike õigusaktidega 
kehtestatud kohustuslikest standarditest.
EAFRD eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses selle meetme 
kohaste toetuskõlblike toiminguliikidega.

tulu korral, mis on seotud metsandusega 
seotud keskkonnakohustustega, mis on 
rangemad vastavatest siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikest 
standarditest. EAFRD eelarveliste 
vahendite tõhusa ja tulemusliku kasutamise 
tagamiseks tuleks anda komisjonile õigus 
võtta aluslepingu artiklis 290 sätestatud 
korras vastu delegeeritud õigusakte seoses 
selle meetme kohaste toetuskõlblike 
toiminguliikidega.

Or. bg

Muudatusettepanek 175
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) 2007–2013 programmitöö perioodil 
toetati maaelu arengu poliitika kohaselt 
üksnes ühte koostööliiki: põllumajandus-
ja toidu- ning metsandussektoris uute 
toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate 
arendamise alast koostööd. Seda liiki 
koostöö toetamine on endiselt vajalik, 
kuid seda tuleks kohandada, et paremini 
vastata teadmistepõhise majanduse 
nõuetele. Selles kontekstis tuleks luua 
võimalus rahastada käesoleva meetme 
kohaselt üksikettevõtjate projekte,
tingimusel et saadud tulemusi levitatakse, 
täites seega uute tehnoloogiate, 
töötlemisviiside ja toodete leviku 
eesmärki. Lisaks sellele on ilmnenud, et 
suurema hulga toetusesaajate
(väikeettevõtjatest suurtootjateni)
mitmesugust liiki koostöö toetamisega 
aidatakse saavutada maaelu arengu 
poliitika eesmärke, aidates maapiirkondade 
ettevõtjaid ületada killustumisest 
tulenevaid negatiivseid ilminguid 

(36) Põllumajandustootmise tulevik ja 
maapiirkondade jätkusuutlik areng sõltub 
suurel määral põllumajandustootjate 
(eelkõige väikesed ja noored 
põllumajandustootjad), VKEde ja maaelu 
arengu võrgustike suutlikkusest teha 
koostööd ja töötada ühiselt ühisprojektide 
ja -investeeringute kallal, et saavutada 
kõigile osalistele kasulikud eesmärgid 
vastupidiselt kõige „madalama hinna 
võistluse” loogikast lähtuvale 
konkurentsivõimele On selge, et suure
hulga toetusesaajate (väikeettevõtjatest 
suurtootjateni) paljut liiki koostöö 
toetamisega aidatakse saavutada maaelu 
arengu poliitika eesmärke, aidates 
maapiirkondade ettevõtjaid ületada 
killustumisest tulenevaid negatiivseid 
ilminguid majanduse, keskkonna või muus 
valdkonnas. Toetus väikeettevõtjatele ühise 
tööprotsessi korraldamiseks ning vahendite 
ja varude jagamiseks peaks hoolimata 
nende väikesest tootmismahust aitama neil 
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majanduse, keskkonna või muus 
valdkonnas. Seepärast tuleks meedet 
laiendada. Toetus väikeettevõtjatele ühise 
tööprotsessi korraldamiseks ning vahendite 
ja varude jagamiseks peaks hoolimata 
nende väikesest tootmismahust aitama neil 
olla majanduslikud elujõuline. Toetus 
tarneahelas tegutsejate vaheliseks 
horisontaalseks ja vertikaalseks koostööks 
ning kohalikeks edendustegevusteks peaks 
kiirendama lühikese tarneahela, kohalike 
turgude ja kohaliku toiduahela 
majanduslikult ratsionaalset arengut.
Toetus keskkonnaprojektide ja -tavade 
kollektiivseks lähenemisviisiks peaks 
aitama saavutada ulatuslikumat ja 
järjekindlamat keskkonna- ja kliimaalast 
kasu kui muidu omaette tegutsevate 
üksikettevõtjate puhul (näiteks suuremate 
terviklike alade suhtes kohaldatavad 
tavad). Selliste eri piirkondade jaoks tuleks 
anda eri liiki toetust. Eelkõige on klastrid 
ja võrgud asjakohased kogemuste 
vahetamiseks ning uute ja spetsialiseeritud 
eksperdiarvamuse, teenuste ja toodete 
jaoks. Katseprojektid on olulised vahendid 
eri kontekstis tehnoloogia, meetodite ja 
töövõtete tööstusliku kasutamise 
kontrollimiseks ning vajaduse korral nende 
kohandamiseks. Euroopa 
innovatsioonipartnerluse (edaspidi „EIP”) 
töörühmad on põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvuse jaoks olulise tähtsusega.
Lisaks LEADERi kohaliku arengu 
raamistikule moodustavad teise olulise 
tähtsusega vahendi kohalikud 
arengustrateegiad maa- ja linnapiirkondade 
avaliku ja erasektori osalejate vahel.
Erinevalt LEADERi lähenemisviisist 
võiksid sellised partnerlused ja strateegiad 
olla piiratud ühe sektori ja/või suhteliselt 
eripäraste arengu eesmärkidega, sealhulgas 
need, mida on nimetatud eespool. Ka 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
peaksid vastama selle meetme kohase 
toetuse saamise tingimustele.
Kollektiivsete keskkonna- ja 
kliimameetmete puhul võiks toetuse 

olla majanduslikult, keskkonnaalaselt ja 
sotsiaalselt elujõuline ning jätkusuutlik.
Toetus tarneahelas tegutsejate vaheliseks 
horisontaalseks ja vertikaalseks koostööks 
ning kohalikeks edendustegevusteks peaks 
kiirendama lühikese tarneahela, kohalike 
turgude ja kohaliku toiduahela 
majanduslikult ratsionaalset arengut.
Toetus keskkonnaprojektide ja -tavade 
kollektiivseks lähenemisviisiks peaks 
aitama saavutada ulatuslikumat ja 
järjekindlamat keskkonna- ja kliimaalast 
kasu kui muidu omaette tegutsevate 
üksikettevõtjate puhul (näiteks suuremate 
terviklike alade suhtes kohaldatavad 
tavad). Seetõttu tuleks meedet laiendada 
ja edendada 80%-lise kaasfinantseerimise 
määraga. Selliste eri piirkondade jaoks 
tuleks anda eri liiki toetust. Eelkõige on 
klastrid ja võrgud asjakohased kogemuste 
vahetamiseks ning uute ja spetsialiseeritud 
eksperdiarvamuse, teenuste ja toodete 
jaoks. Katseprojektid on olulised vahendid 
eri kontekstis tehnoloogia, meetodite ja 
töövõtete tööstusliku kasutamise 
kontrollimiseks ning vajaduse korral nende 
kohandamiseks. Euroopa 
innovatsioonipartnerluse (edaspidi „EIP”) 
töörühmad on põllumajanduse tootlikkuse 
ja säästvuse jaoks olulise tähtsusega.
Lisaks LEADERi kohaliku arengu 
raamistikule moodustavad teise olulise 
tähtsusega vahendi kohalikud 
arengustrateegiad maa- ja linnapiirkondade 
avaliku ja erasektori osalejate vahel.
Erinevalt LEADERi lähenemisviisist 
võiksid sellised partnerlused ja strateegiad 
olla piiratud ühe sektori ja/või suhteliselt 
eripäraste arengu eesmärkidega, sealhulgas 
need, mida on nimetatud eespool. Ka 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
peaksid vastama selle meetme kohase 
toetuse saamise tingimustele.
Kollektiivsete keskkonna- ja 
kliimameetmete puhul võiks toetuse 
andmine nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel piirduda seitsme aastaga.
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andmine nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel piirduda seitsme aastaga.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kliimamuutuse ja suurema 
hinnakõikumise tõttu seisavad 
põllumajandustootjad tänapäeval silmitsi 
ulatuslike majanduslike ja 
keskkonnaalaste ohtudega. Selles 
kontekstis on tõhus riskijuhtimine 
muutunud põllumajandustootjate jaoks 
üha olulisemaks. Riskijuhtimise meede 
tuleks kehtestada selleks, et aidata 
põllumajandustoojaid kõige levinumate 
riskidega toime tulla. Seepärast peaks see 
meede aitama põllumajandustootjatel 
tasuda saagi, loomade ja taimede 
kindlustusmakseid ning luua ühisfonde 
ning selliste fondide poolt 
põllumajandustootjatele makstavat 
hüvitist looma- või taimehaiguse 
puhangust või keskkonnajuhtumist 
tingitud kahjukannatamise eest. Selle 
meetmega peaks olema hõlmatud ka 
sissetuleku stabiliseerimise vahend 
ühisfondina, et toetada 
põllumajandustootjaid, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjaid koheldakse 
võrdselt kogu liidus, konkurentsi ei 
moonutata ning järgitakse liidu 
rahvusvahelisi kohustusi, tuleks selle 
meetme kohase toetuse andmiseks 
sätestada eritingimused. EAFRD 
eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 

välja jäetud
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artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses 
ühisfondidele antavate kommertslaenude 
minimaalse ja maksimaalse kestusega.

Or. en

Muudatusettepanek 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kliimamuutuse ja suurema 
hinnakõikumise tõttu seisavad 
põllumajandustootjad tänapäeval silmitsi 
ulatuslike majanduslike ja 
keskkonnaalaste ohtudega. Selles 
kontekstis on tõhus riskijuhtimine 
muutunud põllumajandustootjate jaoks 
üha olulisemaks. Riskijuhtimise meede 
tuleks kehtestada selleks, et aidata 
põllumajandustoojaid kõige levinumate 
riskidega toime tulla. Seepärast peaks see 
meede aitama põllumajandustootjatel 
tasuda saagi, loomade ja taimede 
kindlustusmakseid ning luua ühisfonde 
ning selliste fondide poolt 
põllumajandustootjatele makstavat 
hüvitist looma- või taimehaiguse 
puhangust või keskkonnajuhtumist 
tingitud kahjukannatamise eest. Selle 
meetmega peaks olema hõlmatud ka 
sissetuleku stabiliseerimise vahend 
ühisfondina, et toetada 
põllumajandustootjaid, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjaid koheldakse 
võrdselt kogu liidus, konkurentsi ei 
moonutata ning järgitakse liidu 
rahvusvahelisi kohustusi, tuleks selle 
meetme kohase toetuse andmiseks 
sätestada eritingimused. EAFRD 
eelarveliste vahendite tõhusa ja 

välja jäetud
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tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses 
ühisfondidele antavate kommertslaenude 
minimaalse ja maksimaalse kestusega.

Or. pt

Muudatusettepanek 178
Salvatore Caronna

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kliimamuutuse ja suurema 
hinnakõikumise tõttu seisavad 
põllumajandustootjad tänapäeval silmitsi 
ulatuslike majanduslike ja 
keskkonnaalaste ohtudega. Selles 
kontekstis on tõhus riskijuhtimine 
muutunud põllumajandustootjate jaoks 
üha olulisemaks. Riskijuhtimise meede 
tuleks kehtestada selleks, et aidata 
põllumajandustoojaid kõige levinumate 
riskidega toime tulla. Seepärast peaks see 
meede aitama põllumajandustootjatel 
tasuda saagi, loomade ja taimede 
kindlustusmakseid ning luua ühisfonde 
ning selliste fondide poolt 
põllumajandustootjatele makstavat 
hüvitist looma- või taimehaiguse 
puhangust või keskkonnajuhtumist 
tingitud kahjukannatamise eest. Selle 
meetmega peaks olema hõlmatud ka 
sissetuleku stabiliseerimise vahend 
ühisfondina, et toetada 
põllumajandustootjaid, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjaid koheldakse 
võrdselt kogu liidus, konkurentsi ei 
moonutata ning järgitakse liidu 
rahvusvahelisi kohustusi, tuleks selle 
meetme kohase toetuse andmiseks 

välja jäetud
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sätestada eritingimused. EAFRD 
eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses 
ühisfondidele antavate kommertslaenude 
minimaalse ja maksimaalse kestusega.

Or. it

Muudatusettepanek 179
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kliimamuutuse ja suurema 
hinnakõikumise tõttu seisavad 
põllumajandustootjad tänapäeval silmitsi 
ulatuslike majanduslike ja 
keskkonnaalaste ohtudega. Selles 
kontekstis on tõhus riskijuhtimine 
muutunud põllumajandustootjate jaoks 
üha olulisemaks. Riskijuhtimise meede 
tuleks kehtestada selleks, et aidata 
põllumajandustoojaid kõige levinumate 
riskidega toime tulla. Seepärast peaks see 
meede aitama põllumajandustootjatel 
tasuda saagi, loomade ja taimede 
kindlustusmakseid ning luua ühisfonde 
ning selliste fondide poolt 
põllumajandustootjatele makstavat 
hüvitist looma- või taimehaiguse 
puhangust või keskkonnajuhtumist 
tingitud kahjukannatamise eest. Selle 
meetmega peaks olema hõlmatud ka 
sissetuleku stabiliseerimise vahend 
ühisfondina, et toetada 
põllumajandustootjaid, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjaid koheldakse 
võrdselt kogu liidus, konkurentsi ei 

(37) Liikmesriigid peaksid saama toetada 
ühisfondide alustamis- ja tegevuskulusid, 
et kaitsta põllumajandustootjaid looma- ja 
taimehaiguste mõju ja keskkonnajuhtumist 
tingitud kahjukannatamise eest. Siiski ei 
tohiks riiklikke vahendeid mitte mingil 
juhul kasutada põllumajandustootjatele 
makstavate hüvitiste toetamiseks. 
Riiklikke vahendeid on parem kasutada 
investeeringuteks ettevaatusabinõudesse, 
et vältida õnnetuste teket. Samuti antakse 
toetust ainult põllumajandustootjatele, kes 
on võtnud kasutusele vajalikud 
ettevaatusabinõud looma- ja 
taimehaiguste, keskkonnakaitse ja 
kliimamuutusega seotud sündmuste vastu. 
Kõiki muid riskijuhtimisvahendeid 
käsitletakse ühise turukorralduse raames. 
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moonutata ning järgitakse liidu 
rahvusvahelisi kohustusi, tuleks selle 
meetme kohase toetuse andmiseks 
sätestada eritingimused. EAFRD 
eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses 
ühisfondidele antavate kommertslaenude 
minimaalse ja maksimaalse kestusega.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kliimamuutuse ja suurema 
hinnakõikumise tõttu seisavad 
põllumajandustootjad tänapäeval silmitsi 
ulatuslike majanduslike ja keskkonnaalaste 
ohtudega. Selles kontekstis on tõhus 
riskijuhtimine muutunud 
põllumajandustootjate jaoks üha 
olulisemaks. Riskijuhtimise meede tuleks 
kehtestada selleks, et aidata 
põllumajandustoojaid kõige levinumate 
riskidega toime tulla. Seepärast peaks see 
meede aitama põllumajandustootjatel 
tasuda saagi, loomade ja taimede 
kindlustusmakseid ning luua ühisfonde 
ning selliste fondide poolt 
põllumajandustootjatele makstavat hüvitist 
looma- või taimehaiguse puhangust või 
keskkonnajuhtumist tingitud 
kahjukannatamise eest. Selle meetmega 
peaks olema hõlmatud ka sissetuleku 
stabiliseerimise vahend ühisfondina, et 
toetada põllumajandustootjaid, kelle 
sissetulek on järsult vähenenud. Selle 
tagamiseks, et põllumajandustootjaid 

(37) Kliimamuutuse ja suurema 
hinnakõikumise tõttu seisavad 
põllumajandustootjad tänapäeval silmitsi 
ulatuslike majanduslike ja keskkonnaalaste 
ohtudega. Selles kontekstis on tõhus 
riskijuhtimine muutunud 
põllumajandustootjate jaoks üha 
olulisemaks. Riskijuhtimise meede tuleks 
kehtestada selleks, et aidata 
põllumajandustoojaid kõige levinumate 
riskidega toime tulla. Seepärast peaks see 
meede aitama põllumajandustootjatel 
tasuda saagi, loomade ja taimede 
kindlustusmakseid ning luua ühisfonde 
ning selliste fondide poolt 
põllumajandustootjatele makstavat hüvitist 
looma- või taimehaiguse puhangust, 
halbade ilmastikutingimuste või 
keskkonnajuhtumist tingitud 
kahjukannatamise eest. Selle meetmega 
peaks olema hõlmatud ka sissetuleku 
stabiliseerimise vahend ühisfondina või 
abi, millega kaetakse ühisfondi välja 
võetud kindlustuse kulud, et toetada 
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koheldakse võrdselt kogu liidus, 
konkurentsi ei moonutata ning järgitakse 
liidu rahvusvahelisi kohustusi, tuleks selle 
meetme kohase toetuse andmiseks 
sätestada eritingimused. EAFRD 
eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses 
ühisfondidele antavate kommertslaenude 
minimaalse ja maksimaalse kestusega.

põllumajandustootjaid, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjaid koheldakse võrdselt 
kogu liidus, konkurentsi ei moonutata ning 
järgitakse liidu rahvusvahelisi kohustusi, 
tuleks selle meetme kohase toetuse 
andmiseks sätestada eritingimused.
EAFRD eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses 
ühisfondidele antavate kommertslaenude 
minimaalse ja maksimaalse kestusega.

Or. it

Muudatusettepanek 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kliimamuutuse ja suurema 
hinnakõikumise tõttu seisavad 
põllumajandustootjad tänapäeval silmitsi 
ulatuslike majanduslike ja keskkonnaalaste 
ohtudega. Selles kontekstis on tõhus 
riskijuhtimine muutunud 
põllumajandustootjate jaoks üha 
olulisemaks. Riskijuhtimise meede tuleks 
kehtestada selleks, et aidata 
põllumajandustoojaid kõige levinumate 
riskidega toime tulla. Seepärast peaks see 
meede aitama põllumajandustootjatel 
tasuda saagi, loomade ja taimede 
kindlustusmakseid ning luua ühisfonde 
ning selliste fondide poolt 
põllumajandustootjatele makstavat hüvitist 
looma- või taimehaiguse puhangust või 
keskkonnajuhtumist tingitud 
kahjukannatamise eest. Selle meetmega 

(37) Kliimamuutuse ja suurema 
hinnakõikumise tõttu seisavad 
põllumajandustootjad tänapäeval silmitsi 
ulatuslike majanduslike ja keskkonnaalaste 
ohtudega. Selles kontekstis on tõhus 
riskijuhtimine muutunud 
põllumajandustootjate jaoks üha 
olulisemaks. Riskijuhtimise meede tuleks 
kehtestada selleks, et aidata 
põllumajandustoojaid kõige levinumate 
riskidega toime tulla. Seepärast peaks see 
meede aitama põllumajandustootjatel 
tasuda saagi, loomade ja taimede 
kindlustusmakseid ning luua ühisfonde 
ning selliste fondide poolt 
põllumajandustootjatele makstavat hüvitist 
looma- või taimehaiguse puhangust, 
halbade ilmastikutingimuste või 
keskkonnajuhtumist tingitud 
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peaks olema hõlmatud ka sissetuleku 
stabiliseerimise vahend ühisfondina, et 
toetada põllumajandustootjaid, kelle 
sissetulek on järsult vähenenud. Selle 
tagamiseks, et põllumajandustootjaid 
koheldakse võrdselt kogu liidus, 
konkurentsi ei moonutata ning järgitakse 
liidu rahvusvahelisi kohustusi, tuleks selle 
meetme kohase toetuse andmiseks 
sätestada eritingimused. EAFRD 
eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses 
ühisfondidele antavate kommertslaenude 
minimaalse ja maksimaalse kestusega.

kahjukannatamise eest. Selle meetmega 
peaks olema hõlmatud ka sissetuleku 
stabiliseerimise vahend ühisfondina, et 
toetada põllumajandustootjaid, kelle 
sissetulek on järsult vähenenud. Selle 
tagamiseks, et põllumajandustootjaid 
koheldakse võrdselt kogu liidus, 
konkurentsi ei moonutata ning järgitakse 
liidu rahvusvahelisi kohustusi, tuleks selle 
meetme kohase toetuse andmiseks 
sätestada eritingimused. EAFRD 
eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses 
ühisfondidele antavate kommertslaenude 
minimaalse ja maksimaalse kestusega.

Or. it

Muudatusettepanek 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Kliimamuutuse ja suurema 
hinnakõikumise tõttu seisavad 
põllumajandustootjad tänapäeval silmitsi 
ulatuslike majanduslike ja keskkonnaalaste 
ohtudega. Selles kontekstis on tõhus 
riskijuhtimine muutunud 
põllumajandustootjate jaoks üha 
olulisemaks. Riskijuhtimise meede tuleks 
kehtestada selleks, et aidata 
põllumajandustoojaid kõige levinumate 
riskidega toime tulla. Seepärast peaks see 
meede aitama põllumajandustootjatel 
tasuda saagi, loomade ja taimede 
kindlustusmakseid ning luua ühisfonde 
ning selliste fondide poolt 
põllumajandustootjatele makstavat hüvitist 
looma- või taimehaiguse puhangust või 

(37) Kliimamuutuse ja suurema 
hinnakõikumise tõttu seisavad 
põllumajandustootjad tänapäeval silmitsi 
ulatuslike majanduslike ja keskkonnaalaste 
ohtudega. Selles kontekstis on tõhus 
riskijuhtimine muutunud 
põllumajandustootjate jaoks üha 
olulisemaks. Riskijuhtimise meede tuleks 
kehtestada selleks, et aidata 
põllumajandustoojaid kõige levinumate 
riskidega toime tulla. Seepärast peaks see 
meede aitama põllumajandustootjatel või 
põllumajandustootjate rühmadel tasuda 
saagi, loomade ja taimede 
kindlustusmakseid ning luua ühisfonde 
ning selliste fondide poolt 
põllumajandustootjatele makstavat hüvitist 
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keskkonnajuhtumist tingitud 
kahjukannatamise eest. Selle meetmega 
peaks olema hõlmatud ka sissetuleku 
stabiliseerimise vahend ühisfondina, et 
toetada põllumajandustootjaid, kelle 
sissetulek on järsult vähenenud. Selle 
tagamiseks, et põllumajandustootjaid 
koheldakse võrdselt kogu liidus, 
konkurentsi ei moonutata ning järgitakse 
liidu rahvusvahelisi kohustusi, tuleks selle 
meetme kohase toetuse andmiseks 
sätestada eritingimused. EAFRD 
eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses 
ühisfondidele antavate kommertslaenude 
minimaalse ja maksimaalse kestusega.

looma- või taimehaiguse puhangust, 
halbade ilmastikutingimuste või 
keskkonnajuhtumist või halbade 
ilmastikutingimuste tingitud 
kahjukannatamise eest. Selle meetmega 
peaks olema hõlmatud ka sissetuleku 
stabiliseerimise vahend ühisfondina või 
kindlustuslepinguna, et toetada 
põllumajandustootjaid, kelle sissetulek on 
järsult vähenenud. Selle tagamiseks, et 
põllumajandustootjaid koheldakse võrdselt 
kogu liidus, konkurentsi ei moonutata ning 
järgitakse liidu rahvusvahelisi kohustusi, 
tuleks selle meetme kohase toetuse 
andmiseks sätestada eritingimused.
EAFRD eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte seoses 
ühisfondidele antavate kommertslaenude 
minimaalse ja maksimaalse kestusega.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Vahemere piirkonna 
maapiirkondade taastuvaid 
energiaallikaid ohustavad kõige rohkem 
metsatulekahjud. Asjakohane maaelu 
areng nendes piirkondades peaks seetõttu 
hõlmama järelevalve- ja 
ennetusmeetmeid, sealhulgas 
jõupingutused, et teavitada kohalikku 
elanikkonda ja antud piirkonda eri 
põhjustel külastavaid isikuid ning 
suurendada nende teadlikkust.

Or. es
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Muudatusettepanek 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) LEADERi lähenemisviis kohalikule 
arengule on mitmete aastate jooksul 
tõestanud oma kasulikkust maaelu arengu 
edendamisel, võttes täiel määral arvesse 
maapiirkondade arengu sisemisi mitmeid 
sektoreid hõlmavate vajadusi „alt 
ülespoole“ suunatud lähenemisega. 
Seepärast tuleks LEADERit tulevikus 
jätkata ning selle kohaldamine peaks olema 
kohustuslik kõigi maaelu arengu 
programmide jaoks.

(38) LEADERi lähenemisviis kohalikule 
arengule on mitmete aastate jooksul 
tõestanud oma kasulikkust maaelu arengu 
edendamisel, võttes täiel määral arvesse 
maapiirkondade arengu sisemisi mitmeid 
sektoreid hõlmavate vajadusi „alt 
ülespoole“ suunatud lähenemisega. 
Seepärast tuleks LEADERit tulevikus 
jätkata ning selle kohaldamine peaks olema 
kohustuslik kõigi maaelu arengu 
programmide jaoks. LEADERi programmi 
lisandväärtus ei piirdu ainult teostatud 
projektide ja füüsiliste saavutustega, vaid 
ka sõltumatu kohaliku tegevusrühma alt 
üles lähenemisviis võib anda 
märkimisväärset lisandväärtust, näiteks 
seoses suutlikkuse loomise ja kohaliku 
kogukonna mõjuvõimu suurendamisega, 
mida ei saavutada juhul, kui otsuseid 
teevad ainult kohalikud ametivõimud. 1

__________________

1 nagu on määratletud kontrollikoja 
eriaruandes nr 5/2010 „Leader-
lähenemise rakendamine maaelu 
arengus”.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) EAFRD toetus LEADERi kohalikuks 
arenguks peaks hõlmama kõiki kohaliku 
arengu strateegia ja kohalike 
tegevusrühmade töö ettevalmistamise ja 
rakendamise aspekte ning selliste 
territooriumide ja rühmade vahelise 
koostöö aspekte, kes teostavad „alt 
ülespoole“ suunatud lähenemist ja 
kohalikel vajadustel põhinevat arengut.
„LEADERi stardikomplekti” tuleks 
rahastada ka selleks, et võimaldada sellistel 
maapiirkondade partneritel, kes seni ei ole 
LEADERit kohaldanud, katsetada ja ette 
valmistada kohaliku arengustrateegia 
kavandamist ja teostamist. EAFRD 
eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 
anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu 
delegeeritud õigusakte, et üksikasjalikult 
kindlaks määrata kohalike tegevusrühmade 
toetuskõlblikud elavdamiskulud.

(40) EAFRD toetus LEADERi kohalikuks 
arenguks peaks hõlmama kõiki kohaliku 
arengu strateegia ja kohalike 
tegevusrühmade töö ettevalmistamise ja 
rakendamise aspekte, mille puhul on 
otsustusprotsess kogukonnapõhine ja 
toimub partnerluses muude asjakohaste 
osalistega, ning selliste territooriumide ja 
rühmade vahelise koostöö aspekte, kes 
teostavad „alt ülespoole“ suunatud 
lähenemist ja kohalikel vajadustel 
põhinevat arengut. „LEADERi 
stardikomplekti” tuleks rahastada ka 
selleks, et võimaldada sellistel 
maapiirkondade partneritel, kes seni ei ole 
LEADERit kohaldanud, katsetada ja ette 
valmistada kohaliku arengustrateegia 
kavandamist ja teostamist. EAFRD 
eelarveliste vahendite tõhusa ja 
tulemusliku kasutamise ja LEADER 
lähenemisviisi tagamiseks tuleks anda 
komisjonile õigus võtta aluslepingu artiklis 
290 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, et üksikasjalikult kindlaks 
määrata kohalike tegevusrühmade 
toetuskõlblikud elavdamiskulud ja 
kehtestada eeskirjad, millega tagatakse, et 
liikmesriigid rakendavad täielikult 
kogukonnapõhist lähenemisviisi.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Eric Andrieu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Käesoleva määruse kohaste paljude 
maaelu arengu meetmete investeeringud on 
ühised ning võivad olla seotud väga 

(41) Käesoleva määruse kohaste paljude 
maaelu arengu meetmete investeeringud on 
ühised ning võivad olla seotud väga 
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erinevat laadi toimingutega. Selliste 
toimingute rakendamisel suurema selguse 
tagamiseks tuleks kõigi investeeringute 
jaoks sätestada teatavad ühiseeskirjad. 
Nendes ühiseeskirjades määratakse 
kindlaks selliste kulutuste liigid, mida võib 
käsitada investeerimiskuludena ning 
tagada, et toetust antakse üksnes selliste 
investeeringute puhul, millega luuakse uusi 
väärtusi põllumajanduses. Selleks et võtta 
arvesse selliste teatavat liiki 
investeeringute eripära nagu kasutatud 
varustuse ostmine ja lihtsad 
asendusinvesteeringud, tagades samal ajal 
EAFRD rahaliste vahendite tõhusa 
kasutamise, tuleks anda komisjonile õigus 
võtta aluslepingu artiklis 290 sätestatud 
korras vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada tingimused, mille kohaselt 
teatavat liiki investeeringuid võib käsitada 
toetuskõlblike kulutustena. 
Investeerimisprojektide teostamise 
hõlbustamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalik teha ettemakseid. EAFRD toetuse 
tõhususe, õigluse ning püsiva mõju 
tagamiseks tuleks sätestada eeskirjad 
tagamaks, et toimingutega seotud 
investeeringud on kestvad ning et EAFRD 
toetust ei kasutata konkurentsi 
moonutamiseks.

erinevat laadi toimingutega. Selliste 
toimingute rakendamisel suurema selguse 
tagamiseks tuleks kõigi investeeringute 
jaoks sätestada teatavad ühiseeskirjad. 
Nendes ühiseeskirjades määratakse 
kindlaks selliste kulutuste liigid, mida võib 
käsitada investeerimiskuludena ning 
tagada, et toetust antakse üksnes selliste 
investeeringute puhul, millega luuakse uusi 
väärtusi põllumajanduses. Niisutamise 
puhul peetakse abikõlblikuks kulutusteks 
uusi investeeringuid, sealhulgas 
investeeringus kasutuses olevate 
süsteemide moderniseerimiseks 
veekasutuse tõhususe suurendamiseks, 
tingimusel et nimetud investeeringud 
tagavad ressursside jätkusuutlikkuse, 
ennetavad veekeskkonna seisundi 
halvenemist ja tagavad, et asjakohased 
veekogused säilitavad hea 
keskkonnaseisundi. Selleks et võtta 
arvesse selliste teatavat liiki 
investeeringute eripära nagu kasutatud 
varustuse ostmine ja lihtsad 
asendusinvesteeringud, tagades samal ajal 
EAFRD rahaliste vahendite tõhusa 
kasutamise, tuleks anda komisjonile õigus 
võtta aluslepingu artiklis 290 sätestatud 
korras vastu delegeeritud õigusakte, et 
kehtestada tingimused, mille kohaselt 
teatavat liiki investeeringuid võib käsitada 
toetuskõlblike kulutustena. 
Investeerimisprojektide teostamise 
hõlbustamiseks peaks liikmesriikidel olema 
võimalik teha ettemakseid. EAFRD toetuse 
tõhususe, õigluse ning püsiva mõju 
tagamiseks tuleks sätestada eeskirjad 
tagamaks, et toimingutega seotud 
investeeringud on kestvad ning et EAFRD 
toetust ei kasutata konkurentsi 
moonutamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 187
Izaskun Bilbao Barandica
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Selleks et tagada maaelu arendamise 
meetmete rahaliste vahendite kasutamine 
parimal võimalikul viisil ja seada maaelu 
arengu programmide kohased eesmärgid 
vastavalt liidu maaelu arengu eesmärkidele 
ning et tagada taotlejate võrdne 
kohtlemine, peaksid liikmesriigid 
kehtestama projektide valiku kriteeriumid.
Erandid kõnealusest reeglist tuleks teha 
üksnes selliste meetmete jaoks, mille puhul 
toetus hõlmab põllumajanduse keskkonna 
või loomade heaoluga seotud makseid.
Valikukriteeriumide kohaldamisel tuleks 
väikeste toetuste puhul võtta arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet.

(44) Selleks et tagada maaelu arendamise 
meetmete rahaliste vahendite kasutamine 
parimal võimalikul viisil ja seada maaelu 
arengu programmide kohased eesmärgid 
vastavalt liidu maaelu arengu eesmärkidele 
ning et tagada taotlejate võrdne 
kohtlemine, peaksid liikmesriigid 
kehtestama projektide valiku kriteeriumid.
Erandid kõnealusest reeglist tuleks teha 
üksnes selliste meetmete jaoks, mille puhul 
toetus hõlmab põllumajanduse keskkonna 
või loomade heaoluga seotud makseid.
Valikukriteeriumide kohaldamisel tuleks 
väikeste toetuste puhul võtta arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet ja esitada 
hinnangud selliste algatuste panuse 
kohta, mille eesmärk on edendada naiste 
võrdseid võimalusi maapiirkondades.

Or. es

Muudatusettepanek 188
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Selleks et panustada põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamisse, tuleks 
moodustada EIP võrgustik, mis hõlmab 
põllumajanduse innovatsioonitegevuste 
rakendamisse kaasatud töörühmi, 
nõustamisteenuste osutajaid ja 
teadustöötajaid. Võrgustikku tuleks 
rahastada tehnilise abi osana liidu tasandil.

(47) Selleks et panustada põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamisse, tuleks 
moodustada EIP võrgustik, mis hõlmab 
põllumajanduse innovatsioonitegevuste 
rakendamisse kaasatud töörühmi, 
nõustamisteenuste osutajaid, VKEsid ja 
teadustöötajaid. Võrgustikku tuleks 
rahastada tehnilise abi osana liidu tasandil.

Or. en
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Muudatusettepanek 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Selleks et panustada põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamisse, tuleks 
moodustada EIP võrgustik, mis hõlmab 
põllumajanduse innovatsioonitegevuste 
rakendamisse kaasatud töörühmi, 
nõustamisteenuste osutajaid ja 
teadustöötajaid. Võrgustikku tuleks 
rahastada tehnilise abi osana liidu tasandil.

(47) Selleks et panustada põllumajanduse 
tootlikkuse ja säästvusega tegeleva EIP 
eesmärkide saavutamisse, tuleks 
moodustada EIP võrgustik, mis hõlmab 
põllumajanduse innovatsioonitegevuste 
rakendamisse kaasatud töörühmi, 
nõustamisteenuste osutajaid, VKEsid ja 
teadustöötajaid. Võrgustikku tuleks 
rahastada tehnilise abi osana liidu tasandil.

Or. en

Selgitus

Euroopa innovatsioonipartnerluse edukaks rakendamiseks on ülimalt tähtis, et valitsusvälistel 
organisatsioonidel on samaväärne juurdepääs ning panus võrgustikku. Seega on põhjendatud 
neid juba tekstis selgelt mainida.

Muudatusettepanek 190
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) 2007–2013 programmitöö perioodi 
jooksul toimis Euroopa maaelu arengu 
võrgustiku raames hindamise 
eksperdivõrgustik. Selleks et võtta arvesse 
hindamise erivajadusi, tuleks 2014–2020 
programmitöö perioodiks moodustada 
Euroopa maaelu arengu hindamisvõrgustik, 
et selle valdkonna kogemuste vahetamise 
hõlbustamiseks ühendada kõik 
hindamisega tegelevad osalised. 

(48) 2007–2013 programmitöö perioodi 
jooksul toimis Euroopa maaelu arengu 
võrgustiku raames hindamise 
eksperdivõrgustik. Selleks et võtta arvesse 
hindamise erivajadusi, tuleks 2014–2020 
programmitöö perioodiks moodustada 
Euroopa maaelu arengu hindamisvõrgustik, 
et selle valdkonna kogemuste vahetamise 
hõlbustamiseks ühendada kõik 
hindamisega tegelevad osalised. 
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Võrgustikku tuleks rahastada tehnilise abi 
osana.

Võrgustikus tuleks pöörata erilist 
tähelepanu edusammudele, mis on 
saavutatud seoses naiste rolliga 
kaasomanikena ettevõtetes, ettevõtluse 
toetusprogrammidele ja naiste ja meeste 
võrdseid võimalusi maapiirkondades 
edendavate algatuste arvule. Võrgustikku 
tuleks rahastada tehnilise abi osana.

Or. es

Muudatusettepanek 191
James Nicholson, Julie Girling

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) EARFD tegevus peaks kajastama 
liidu tunnustust selle eest, et kohalike 
arengumeetodite ja rahvusvahelise 
ulatuse kontseptsioon teineteist 
tugevdavad, eriti siis, kui rakendatakse 
uuenduslikku mõtteviisi. EAFRD võiks 
seda teha piiratud hulgale eeskujuks 
olevatele projektidele auhindade 
jagamisega. Kõnealused auhinnad 
peaksid täiendama maaelu arengu 
poliitika raames kasutada olevaid muid 
rahastamisallikaid, tunnustades iga 
vastavat juhtivat projekti hoolimata 
sellest, kas kõnealust projekti 
rahastatakse ka maaelu arengu 
programmi kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 192
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) EARFD tegevus peaks kajastama 
liidu tunnustust selle eest, et kohalike 
arengumeetodite ja rahvusvahelise 
ulatuse kontseptsioon teineteist 
tugevdavad, eriti siis, kui rakendatakse 
uuenduslikku mõtteviisi. EAFRD võiks 
seda teha piiratud hulgale eeskujuks 
olevatele projektidele auhindade 
jagamisega. Kõnealused auhinnad 
peaksid täiendama maaelu arengu 
poliitika raames kasutada olevaid muid 
rahastamisallikaid, tunnustades iga 
vastavat juhtivat projekti hoolimata 
sellest, kas kõnealust projekti 
rahastatakse ka maaelu arengu 
programmi kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 193
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Maaelu arengu programmides peaksid 
olema ette nähtud uuenduslikud meetmed, 
millega põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetusel 
soodustatakse ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega põllumajandussektorit.
EIP peaks soodustama uuenduslike 
lahenduste praktikasse kiiremat ja 
ulatuslikumat ülevõtmist. EIP peaks looma 
lisandväärtust, tugevdades innovatsiooniga 
seotud vahendite rakendamist ja tõhusust 
ning soodustades sünergiaid nende vahel.
EIP peaks täitma puudujäägid teadustöö ja 
praktilise põllumajanduse parema 
ühendamise vahel.

(51) Maaelu arengu programmides peaksid 
olema ette nähtud uuenduslikud meetmed, 
millega põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetusel 
soodustatakse ressursitõhusat,
agroökoloogilist ja vähese CO2-heitega 
põllumajandussektorit. EIP peaks 
soodustama uuenduslike lahenduste
võrdväärsemat, juurdepääsetavamat ,
kiiremat ja ulatuslikumat ülevõtmist
praktikasse. EIP peaks looma 
lisandväärtust, tugevdades innovatsiooniga 
seotud vahendite rakendamist, võrdset 
juurdepääsu ja tõhusust (sealhulgas 
agroökoloogiline ja sotsiaalne 
innovatsioon) ning soodustades sünergiaid 
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nende vahel. EIP peaks täitma puudujäägid 
teadustöö ja praktilise põllumajanduse 
parema ühendamise vahel, et tagada 
kodanike nõudlus ohutu, tervisliku ja 
toitva toidu järgi ja maaelu laiemad 
aspektid, näiteks majutus 
maapiirkondades, infrastruktuur ja 
teenused. See peaks keskenduma 
agroökoloogilistele ja sisendeid 
säästvatele põllumajandustavadele, 
põllumajandustootjate juhitavale teadus-
ja arendustegevusele ja sotsiaalsele 
innovatsioonile maaelu arengus. 

Or. en

Muudatusettepanek 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Maaelu arengu programmides peaksid 
olema ette nähtud uuenduslikud meetmed, 
millega põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetusel 
soodustatakse ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega põllumajandussektorit.
EIP peaks soodustama uuenduslike 
lahenduste praktikasse kiiremat ja 
ulatuslikumat ülevõtmist. EIP peaks looma 
lisandväärtust, tugevdades innovatsiooniga 
seotud vahendite rakendamist ja tõhusust 
ning soodustades sünergiaid nende vahel.
EIP peaks täitma puudujäägid teadustöö ja 
praktilise põllumajanduse parema 
ühendamise vahel.

(51) Maaelu arengu programmides peaksid 
olema ette nähtud uuenduslikud meetmed, 
millega põllumajanduse tootlikkuse, 
jätkusuutlikkuse ja säästvusega tegeleva 
EIP toetusel soodustatakse ressursitõhusat, 
tootlikku ja vähese CO2-heitega 
põllumajandussektorit. EIP peaks 
soodustama uuenduslike lahenduste 
praktikasse kiiremat ja ulatuslikumat 
ülevõtmist. EIP peaks looma 
lisandväärtust, tugevdades innovatsiooniga 
seotud vahendite rakendamist ja tõhusust 
ning soodustades sünergiaid nende vahel.
EIP peaks täitma puudujäägid teadustöö ja 
praktilise põllumajanduse parema 
ühendamise vahel ning ergutama 
teadmistepõhist põllumajandust.

Or. en
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Muudatusettepanek 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51) Maaelu arengu programmides peaksid 
olema ette nähtud uuenduslikud meetmed, 
millega põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetusel 
soodustatakse ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega põllumajandussektorit. 
EIP peaks soodustama uuenduslike 
lahenduste praktikasse kiiremat ja 
ulatuslikumat ülevõtmist. EIP peaks looma 
lisandväärtust, tugevdades innovatsiooniga 
seotud vahendite rakendamist ja tõhusust 
ning soodustades sünergiaid nende vahel. 
EIP peaks täitma puudujäägid teadustöö ja 
praktilise põllumajanduse parema 
ühendamise vahel.

(51) Maaelu arengu programmides peaksid 
olema ette nähtud uuenduslikud meetmed, 
millega põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetusel 
soodustatakse ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega põllumajandussektorit. 
EIP peaks soodustama uuenduslike 
lahenduste praktikasse kiiremat ja 
ulatuslikumat ülevõtmist. EIP peaks looma 
lisandväärtust, tugevdades innovatsiooniga 
seotud vahendite rakendamist ja tõhusust 
ning soodustades sünergiaid nende vahel. 
EIP peaks dialoogi soodustades täitma 
puudujäägid teadustöö ja praktilise 
põllumajanduse parema ühendamise vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvuse jaoks rakendatava Euroopa 
innovatsioonipartnerluse raames peaksid 
töörühmad rakendama uuenduslikke 
projekte, ühendades põllumajandustootjaid, 
teadustöötajaid, nõustajaid, ettevõtjaid ja 
teisi põllumajandussektoris 
innovatsiooniga seotud osalisi. Selle 
tagamiseks, et selliste projektide 
tulemustest saaks kasu kogu sektor, tuleks 
neid levitada.

(52) Põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvuse jaoks rakendatava Euroopa 
innovatsioonipartnerluse raames peaksid 
töörühmad rakendama uuenduslikke 
projekte, ühendades põllumajandustootjaid, 
teadustöötajaid, nõustajaid, VVOd,
ettevõtjaid ja teisi põllumajandussektoris 
innovatsiooniga seotud osalisi. Selle 
tagamiseks, et selliste projektide 
tulemustest saaks kasu kogu sektor, tuleks 
neid levitada.
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Or. en

Selgitus

Maaelu arengu määruse üks põhielemente on innovatsioon. Maailmapanga määratluse 
kohaselt on innovatsioonisüsteem selliste organisatsioonide, ettevõtjate ja isikute võrgustik, 
kes keskenduvad uute toodete, uute protsesside ja uute organisatsiooniliikide majanduslikule 
kasutuselevõtule koos nende käitumist ja toimimist mõjutavate institutsioonide ja poliitikaga. 
Oluline on esile tõsta VVOsid kui osalejaid, kes võivad aidata põllumajandustootjatel 
tugevdada tulevikus turupositsiooni.

Muudatusettepanek 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Tuleks sätestada käesoleva määruse 
alusel ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 maaelu arenguks 
antav liidu toetus, selle iga-aastane jaotus 
ja miinimumsumma, mis koondatakse 
vähemarenenud piirkondadesse vastavalt 
aastateks 2014–2020 ettenähtud 
mitmeaastasele finantsraamistikule ning 
eelarvealast koostööd ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitlevale 
institutsioonidevahelisele kokkuleppele 
sama ajavahemiku kohta. Kättesaadavad 
assigneeringud peaksid olema 
programmitöös ühtse määra alusel 
indeksiga seotud. 

(53) Tuleks sätestada käesoleva määruse 
alusel ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 
31. detsembrini 2020 maaelu arenguks 
antav liidu toetus, selle iga-aastane jaotus 
ja miinimumsumma, mis koondatakse 
vähemarenenud piirkondadesse ja 
üleminekupiirkondadesse, mida aastatel 
2007–2013 toetati lähenemiseesmärgi 
raames, kuid mille SKP elaniku kohta on 
üle 75% EL-27 keskmisest, vastavalt 
aastateks 2014–2020 ettenähtud 
mitmeaastasele finantsraamistikule ning 
eelarvealast koostööd ja usaldusväärset 
finantsjuhtimist käsitlevale 
institutsioonidevahelisele kokkuleppele 
sama ajavahemiku kohta. Kättesaadavad 
assigneeringud peaksid olema 
programmitöös ühtse määra alusel 
indeksiga seotud.

Or. de

Muudatusettepanek 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 a) Iga-aastane jaotus liikmesriikide 
kaupa tuleks kehtestada maaelu arengule 
ette nähtud liidu toetuse summat 
kohandades ning varasemast 
väljakujunenud mustrist järk-järgult 
loobudes. Liikmesriigid, kus maaelu 
arengule ette nähtud liidu toetuse tase 
hektari kohta on alla 90% keskmisest, 
peaksid vähendama kolmandiku võrra 
vahet oma praeguse taseme ja keskmise 
taseme vahel. Kohandamist peaksid 
rahastama proportsionaalselt kõik 
liikmesriigid, kus toetuse tase hektari 
kohta on kõrgem liidu keskmisest. Selleks 
et nende liikmesriikide rahastamispakett 
järsult ei väheneks, peaks nende panus 
siiski moodustama kuni X% neile algselt 
ette nähtud rahastamispaketist.

Or. fr

Muudatusettepanek 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) EAFRD rahaliste vahendite haldamise 
hõlbustamiseks tuleks kehtestada maaelu 
arengu programmitööga seotud EAFRD 
ühekordse toetuse määr kulutuste suhtes 
liikmesriikides. Selleks et võtta arvesse 
teatavat liiki toimingute erilist tähtsust või 
laadi, tuleks nende suhtes kehtestada 
toetuse erimäärad. Arengu, kauguse ja 
isoleerituse tasemest tingitud eripiirangute 
leevendamiseks tuleks kehtestada 
asjakohane EAFRD toetuse määr 
aluslepingus osutatud vähem arenenud ja

(54) EAFRD rahaliste vahendite haldamise 
hõlbustamiseks tuleks kehtestada maaelu 
arengu programmitööga seotud EAFRD 
ühekordse toetuse määr kulutuste suhtes 
liikmesriikides. Selleks et võtta arvesse 
teatavat liiki toimingute erilist tähtsust või 
laadi, tuleks nende suhtes kehtestada 
toetuse erimäärad. Arengu, kauguse ja 
isoleerituse tasemest tingitud eripiirangute 
leevendamiseks tuleks kehtestada 
asjakohane EAFRD toetuse määr 
aluslepingus osutatud vähem arenenud
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äärepoolseimate piirkondade ning 
väiksemate Egeuse mere saarte suhtes.

piirkondade, üleminekupiirkondade, mida 
aastatel 2007–2013 toetati 
lähenemiseesmärgi raames, kuid mille 
SKP elaniku kohta moodustab üle 75% 
keskmisest EL 27 SKP-st elaniku kohta,
äärepoolseimate piirkondade ning 
väiksemate Egeuse mere saarte suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 200
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) EAFRD rahaliste vahendite haldamise 
hõlbustamiseks tuleks kehtestada maaelu 
arengu programmitööga seotud EAFRD 
ühekordse toetuse määr kulutuste suhtes 
liikmesriikides. Selleks et võtta arvesse 
teatavat liiki toimingute erilist tähtsust või 
laadi, tuleks nende suhtes kehtestada 
toetuse erimäärad. Arengu, kauguse ja 
isoleerituse tasemest tingitud eripiirangute 
leevendamiseks tuleks kehtestada
asjakohane EAFRD toetuse määr 
aluslepingus osutatud vähem arenenud ja 
äärepoolseimate piirkondade ning 
väiksemate Egeuse mere saarte suhtes.

(54) EAFRD rahaliste vahendite haldamise 
hõlbustamiseks tuleks kehtestada maaelu 
arengu programmitööga seotud EAFRD 
ühekordse toetuse määr kulutuste suhtes 
liikmesriikides. Selleks et võtta arvesse 
teatavat liiki toimingute erilist tähtsust või 
laadi, tuleks nende suhtes kehtestada 
toetuse erimäärad. Artiklites 29, 30, 31 ja 
34 käsitletud meetmete 
kaasrahastamismääraks tuleks seetõttu 
kehtestada 60% ning koostöömeetmete 
puhul tuleks ette näha ka kõrgemad 
kaasrahastamismäärad. Arengu, kauguse 
ja isoleerituse tasemest tingitud 
eripiirangute leevendamiseks tuleks 
kehtestada asjakohane EAFRD toetuse 
määr aluslepingus osutatud vähem 
arenenud ja äärepoolseimate piirkondade 
ning väiksemate Egeuse mere saarte 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) EAFRD rahaliste vahendite haldamise 
hõlbustamiseks tuleks kehtestada maaelu 
arengu programmitööga seotud EAFRD 
ühekordse toetuse määr kulutuste suhtes 
liikmesriikides. Selleks et võtta arvesse 
teatavat liiki toimingute erilist tähtsust või 
laadi, tuleks nende suhtes kehtestada 
toetuse erimäärad. Arengu, kauguse ja 
isoleerituse tasemest tingitud eripiirangute 
leevendamiseks tuleks kehtestada 
asjakohane EAFRD toetuse määr 
aluslepingus osutatud vähem arenenud ja 
äärepoolseimate piirkondade ning 
väiksemate Egeuse mere saarte suhtes.

(54) EAFRD rahaliste vahendite haldamise 
hõlbustamiseks tuleks kehtestada maaelu 
arengu programmitööga seotud EAFRD 
ühekordse toetuse määr kulutuste suhtes 
liikmesriikides. Selleks et võtta arvesse 
teatavat liiki toimingute erilist tähtsust või 
laadi, tuleks nende suhtes kehtestada 
toetuse erimäärad. Arengu, kauguse ja 
isoleerituse tasemest tingitud eripiirangute 
leevendamiseks tuleks kehtestada 
asjakohane EAFRD toetuse määr 
aluslepingus osutatud vähem arenenud 
piirkondade, üleminekupiirkondade ja 
äärepoolseimate piirkondade ning 
väiksemate Egeuse mere saarte suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54 a) Prioriteetide raames kehtestatud 
erieesmärkide saavutamiseks võib 
rahastamisvahendeid kasutada 
eelhinnangu alusel, mille abil on kindlaks 
tehtud turutõrked või mitteoptimaalsed 
investeerimisolukorrad ning 
investeerimisvajadused. Need 
rahastamisvahendid võib luua määruse 
(EL) nr...CSF/2012 IV jaotise artiklites 
32–40 sätestatud korra kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 203
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Liikmesriigid peaksid astuma kõik 
vajalikud sammud ja rakendama piisavad 
sätted, et tagada nende maaelu arengu 
alaste meetmete kontrollitavus. Selleks 
peaks korraldusasutus ja makseasutus 
teostama eelhindamise ja meetmete 
hindamise kogu programmi rakendamise 
jooksul. Meetmeid, mis sellele tingimusele 
ei vasta, tuleks kohandada.

(56) Liikmesriigid peaksid astuma kõik 
vajalikud sammud ja rakendama piisavad 
sätted, et tagada nende maaelu arengu 
alaste meetmete kontrollitavus. Selleks 
peaks korraldusasutus ja makseasutus 
teostama eelhindamise ja meetmete 
hindamise kogu programmi rakendamise 
jooksul, võttes seejuures arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, kui 
tegemist on väikeste toetustega. Meetmeid, 
mis sellele tingimusele ei vasta, tuleks 
kohandada.

Or. pt

Muudatusettepanek 204
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Iga maaelu arengu programmi täitmist 
ning seatud sihtide suhtes saavutatud edu 
tuleks regulaarselt kontrollida. EAFRD 
kohaste meetmete tõhususe ja mõju 
tõendamine ja parandamine oleneb ka 
asjakohasest hindamisest programmi 
ettevalmistamisel ja rakendamisel ning 
lõpetamisel. Seepärast peaksid komisjon ja 
liikmesriigid ühiselt looma järelevalve- ja 
hindamissüsteemi, et teha kindlaks maaelu 
arengu poliitika rakendamise edusamme 
ning hinnata selle tõhusust ja mõju.

(59) Iga maaelu arengu programmi täitmist 
ning seatud sihtide suhtes saavutatud edu 
tuleks regulaarselt kontrollida. EAFRD 
kohaste meetmete tõhususe ja mõju 
tõendamine ja parandamine oleneb ka 
asjakohasest hindamisest programmi 
ettevalmistamisel ja rakendamisel ning 
lõpetamisel. Seepärast peaksid komisjon, 
Euroopa Parlament ja liikmesriigid ühiselt 
looma järelevalve- ja hindamissüsteemi, et 
teha kindlaks maaelu arengu poliitika 
rakendamise edusamme ning hinnata selle 
tõhusust ja mõju.

Or. de
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Muudatusettepanek 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Võttes arvesse liidu toetuse 
tingimustele vastavate maaelu arengu 
meetmete kooskõla tagamist ning 
menetluste lihtsustamist, tuleks 
liikmesriikide maksed, mis on tehtud liidu 
toetuse saanud ja aluslepingu artikli 42 
kohaldamisalasse kuuluvate maaelu arengu 
toimingute täiendavaks riiklikuks 
rahastamiseks, kinnitada teatamiskorra 
alusel osana programmitööst vastavalt 
käesoleva määruse sätetele. Piisava 
järelevalve tagamiseks maksete hindamisel 
peaks komisjon analoogia põhimõttel 
kohaldama kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks.
Selle tagamiseks, et ei rakendataks 
täiendavat riiklikku rahastamist, mis on 
komisjoni poolt kinnitamata, ei tohiks 
asjaomane liikmesriik maaelu arengu 
jaoks kavandatud täiendavat rahastamist 
jõustada enne selle heakskiitmist. 
Liikmesriikide maksetest, mis on tehtud 
liidu toetuse saanud ja aluslepingu artikli 
42 reguleerimisalasse kuuluvate maaelu 
arengu toimingute täiendavaks riiklikuks 
rahastamiseks, tuleb teatada komisjonile 
vastavalt aluslepingu artikli 108 lõikele 3, 
välja arvatud juhul, kui need kuuluvad 
sellise määruse reguleerimisalasse, mis on 
vastu võetud vastavalt nõukogu määrusele 
994/9821 ning mida ei tohi jõustada enne, 
kui kõnealuse menetluse järgi on 
komisjon andnud lõpliku kinnituse.

(65) Võttes arvesse liidu toetuse 
tingimustele vastavate maaelu arengu 
meetmete kooskõla tagamist ning 
menetluste lihtsustamist, tuleks 
liikmesriikide maksed, mis on tehtud liidu 
toetuse saanud ja aluslepingu artikli 42 
kohaldamisalasse mittekuuluvate maaelu 
arengu toimingute täiendavaks riiklikuks 
rahastamiseks, kinnitada teatamiskorra 
alusel osana programmitööst vastavalt 
käesoleva määruse sätetele. Piisava 
järelevalve tagamiseks maksete hindamisel 
peaks komisjon analoogia põhimõttel 
kohaldama kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks.

Or. es
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Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga 66.

Muudatusettepanek 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Võttes arvesse liidu toetuse 
tingimustele vastavate maaelu arengu 
meetmete kooskõla tagamist ning 
menetluste lihtsustamist, tuleks 
liikmesriikide maksed, mis on tehtud liidu 
toetuse saanud ja aluslepingu artikli 42 
kohaldamisalasse kuuluvate maaelu arengu 
toimingute täiendavaks riiklikuks 
rahastamiseks, kinnitada teatamiskorra 
alusel osana programmitööst vastavalt 
käesoleva määruse sätetele. Piisava 
järelevalve tagamiseks maksete hindamisel 
peaks komisjon analoogia põhimõttel 
kohaldama kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks.
Selle tagamiseks, et ei rakendataks 
täiendavat riiklikku rahastamist, mis on 
komisjoni poolt kinnitamata, ei tohiks 
asjaomane liikmesriik maaelu arengu 
jaoks kavandatud täiendavat rahastamist 
jõustada enne selle heakskiitmist. 
Liikmesriikide maksetest, mis on tehtud 
liidu toetuse saanud ja aluslepingu artikli 
42 reguleerimisalasse kuuluvate maaelu 
arengu toimingute täiendavaks riiklikuks 
rahastamiseks, tuleb teatada komisjonile 
vastavalt aluslepingu artikli 108 lõikele 3, 
välja arvatud juhul, kui need kuuluvad 
sellise määruse reguleerimisalasse, mis on 
vastu võetud vastavalt nõukogu määrusele 
994/9821 ning mida ei tohi jõustada enne, 
kui kõnealuse menetluse järgi on 
komisjon andnud lõpliku kinnituse.

(65) Võttes arvesse liidu toetuse 
tingimustele vastavate maaelu arengu 
meetmete kooskõla tagamist ning 
menetluste lihtsustamist, tuleks 
liikmesriikide maksed, mis on tehtud liidu 
toetuse saanud ja aluslepingu artikli 42 
kohaldamisalasse mittekuuluvate maaelu 
arengu toimingute täiendavaks riiklikuks 
rahastamiseks, kinnitada teatamiskorra 
alusel osana programmitööst vastavalt 
käesoleva määruse sätetele. Piisava 
järelevalve tagamiseks maksete hindamisel 
peaks komisjon analoogia põhimõttel 
kohaldama kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks.
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Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas riigiabi käsitleva VII jaotise kohta esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 207
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Võttes arvesse liidu toetuse 
tingimustele vastavate maaelu arengu 
meetmete kooskõla tagamist ning 
menetluste lihtsustamist, tuleks 
liikmesriikide maksed, mis on tehtud liidu 
toetuse saanud ja aluslepingu artikli 42 
kohaldamisalasse kuuluvate maaelu arengu 
toimingute täiendavaks riiklikuks 
rahastamiseks, kinnitada teatamiskorra 
alusel osana programmitööst vastavalt 
käesoleva määruse sätetele. Piisava 
järelevalve tagamiseks maksete hindamisel 
peaks komisjon analoogia põhimõttel 
kohaldama kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks.
Selle tagamiseks, et ei rakendataks 
täiendavat riiklikku rahastamist, mis on 
komisjoni poolt kinnitamata, ei tohiks 
asjaomane liikmesriik maaelu arengu 
jaoks kavandatud täiendavat rahastamist 
jõustada enne selle heakskiitmist. 
Liikmesriikide maksetest, mis on tehtud 
liidu toetuse saanud ja aluslepingu artikli 
42 reguleerimisalasse kuuluvate maaelu 
arengu toimingute täiendavaks riiklikuks 
rahastamiseks, tuleb teatada komisjonile 
vastavalt aluslepingu artikli 108 lõikele 3, 
välja arvatud juhul, kui need kuuluvad 
sellise määruse reguleerimisalasse, mis on 
vastu võetud vastavalt nõukogu määrusele 
994/9821 ning mida ei tohi jõustada enne, 

(65) Võttes arvesse liidu toetuse 
tingimustele vastavate maaelu arengu 
meetmete kooskõla tagamist ning 
menetluste lihtsustamist, tuleks 
liikmesriikide maksed, mis on tehtud liidu 
toetuse saanud ja aluslepingu artikli 42 
kohaldamisalasse mittekuuluvate maaelu 
arengu toimingute täiendavaks riiklikuks 
rahastamiseks, kinnitada teatamiskorra 
alusel osana programmitööst vastavalt 
käesoleva määruse sätetele. Piisava 
järelevalve tagamiseks maksete hindamisel 
peaks komisjon analoogia põhimõttel 
kohaldama kriteeriume, mis on kehtestatud 
aluslepingu artikli 107 kohaldamiseks.
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kui kõnealuse menetluse järgi on 
komisjon andnud lõpliku kinnituse.

Or. es

Muudatusettepanek 208
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68) Käesoleva määruse ühtsete 
kohaldamistingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused 
seoses maaelu arengu programmide 
esitamisega, programmide ja nende 
muudatuste heakskiitmisega, programmide 
heakskiitmise menetluste ja ajakavadega, 
programmide muudatuste heakskiitmise 
menetluste ja ajakavadega, sealhulgas 
nende jõustumise ja esitamise sagedusega, 
maaelu arengu meetmete rakendamise 
eritingimustega, käesoleva määruse 
kohaselt loodavate võrgustike struktuuri ja 
toimimisega, järelevalve- ja 
hindamissüsteemi vastuvõtmisega ja 
teabesüsteemi toimimise eeskirjadega.
Kõnealuseid rakendamisvolitusi tuleks 
teostada vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

(68) Käesoleva määruse ühtsete 
kohaldamistingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda õigus võtta artikli 90 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte 
seoses maaelu arengu programmide 
esitamisega, programmide ja nende 
muudatuste heakskiitmisega, programmide 
heakskiitmise menetluste ja ajakavadega, 
programmide muudatuste heakskiitmise 
menetluste ja ajakavadega, sealhulgas 
nende jõustumise ja esitamise sagedusega, 
maaelu arengu meetmete rakendamise 
eritingimustega, käesoleva määruse 
kohaselt loodavate võrgustike struktuuri ja 
toimimisega, järelevalve- ja 
hindamissüsteemi vastuvõtmisega ja 
teabesüsteemi toimimise eeskirjadega.

Or. de

Selgitus

Loetletud otsused ei ole ainult tehnilise olemusega.
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Muudatusettepanek 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 − punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „järelevalve- ja hindamissüsteem” –
komisjoni ja liikmesriikide poolt välja 
töötatud üldine lähenemisviis, millega 
määratakse kindlaks piiratud hulk ühiseid 
näitajaid, mis on seotud lähteolukorraga
ning programmide rahastamise, tootluse, 
tulemuste ja mõjuga;

(f) „järelevalve- ja hindamissüsteem” –
komisjoni ja liikmesriikide poolt välja 
töötatud üldine lähenemine, mis määratleb 
lähteolukorra ning programmide rahalise 
teostamise, tootluse ja tulemustega seotud
piiratud arvu ühiseid näitajaid; süsteem ei 
peaks olema ainult mõõtmispõhine ja 
vajaduse korral ning asjakohaseid 
meetodeid kasutades võib selle 
lähenemisviisi asendada kvaliteedipõhise 
lähenemisviisiga programmi tootlusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 210
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 − punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „järelevalve- ja hindamissüsteem” –
komisjoni ja liikmesriikide poolt välja 
töötatud üldine lähenemisviis, millega 
määratakse kindlaks piiratud hulk ühiseid 
näitajaid, mis on seotud lähteolukorraga 
ning programmide rahastamise, tootluse, 
tulemuste ja mõjuga;

(f) „järelevalve- ja hindamissüsteem” –
komisjoni ja liikmesriikide poolt välja 
töötatud üldine lähenemine, mis määratleb 
lähteolukorra ning programmide rahalise 
teostamise, tootluse ja tulemustega seotud 
piiratud arvu ühiseid näitajaid; süsteem ei 
peaks olema ainult mõõtmispõhine ja 
vajaduse korral ning asjakohaseid 
meetodeid kasutades võib selle 
lähenemisviisi asendada kvaliteedipõhise 
lähenemisviisiga programmi tootlusele;

Or. fr



PE489.640v01-00 138/167 AM\903101ET.doc

ET

Muudatusettepanek 211
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) „vähem arenenud piirkonnad”: 
piirkonnad, mille sisemajanduse 
koguprodukt (SKP) elaniku kohta 
moodustab alla 75 % EL 27 keskmisest 
SKP-st;

(j) „vähem arenenud piirkonnad”: 
piirkonnad, mis kuuluvad mitmeaastase 
finantsraamistiku (2014–2020) 
lähenemiseesmärgi alla ja mille 
sisemajanduse koguprodukt (SKP) elaniku 
kohta moodustab alla 75% keskmisest EL 
27 SKPst;

Or. pt

Muudatusettepanek 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) „üleminekupiirkonnad” –
piirkonnad, mille sisemajanduse 
koguprodukt (SKP) elaniku kohta 
moodustab 75%–90% EL 27 keskmisest 
SKP-st;

Or. es

Selgitus

Üleminekupiirkondi tuleb arvesse võtta, kooskõlas muudatusettepanekuga fondi toetust 
käsitleva artikli 65 kohta.

Muudatusettepanek 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) „üleminekupiirkonnad” –
piirkonnad, mille sisemajanduse 
koguprodukt (SKP) elaniku kohta 
moodustab 75%–90% EL 27 keskmisest 
SKP-st;

Or. es

Selgitus

Üleminekupiirkondi tuleb arvesse võtta, kooskõlas muudatusettepanekuga fondi toetust 
käsitleva artikli 65 kohta.

Muudatusettepanek 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) „üleminekupiirkonnad” –
piirkonnad, mille sisemajanduse 
koguprodukt (SKP) elaniku kohta 
moodustab 75%–90% EL 27 keskmisest 
SKP-st;

Or. fr

Muudatusettepanek 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) „suure loodusväärtusega 
põllumajandus” –
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põllumajandussüsteemid, mis hõlmavad 
põllumajandustegevusi ja 
põllumajandusmaad, mille omaduste 
põhjal võib eeldada, et nad toetavad 
bioloogilist mitmekesisust või 
kaitseväärtust omavaid liike ja 
elupaikasid. Nendele süsteemidele on 
omane väheintensiivne põllumajandus ja 
palju looduslikku või poollooduslikku 
taimkatet. Neid võib iseloomustada ka 
mitmekesine maakate.

Or. en

Muudatusettepanek 216
George Lyon, Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 - lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) „suure loodusväärtusega 
põllumajandus” –
põllumajandussüsteemid, mis hõlmavad 
põllumajandustegevusi ja 
põllumajandusmaad, mille omaduste 
põhjal võib eeldada, et nad toetavad 
bioloogilist mitmekesisust või 
kaitseväärtust omavaid liike ja 
elupaikasid. Nendele süsteemidele on 
omane väheintensiivne põllumajandus ja 
palju looduslikku või poollooduslikku 
taimkatet. Neid võib iseloomustada ka 
mitmekesine maakate.

Or. en

Selgitus

Suure loodusväärtusega põllumajandus on säästva põllumajandusliku tootmise süsteem, mille
väärtuslikkust tuleb tunnustada. Maaelu arengu ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse poliitika 
ühiseks eesmärgiks on ka suure loodusväärtusega põllumajandusliku tootmise süsteemide 
säilitamine. Suure loodusväärtusega põllumajanduse mõiste tuleb lisada maaelu arengu 
määruse mõistete hulka, et seda saaks tõhusalt integreerida ja toetada kui maaelu arengu üht 
läbivat teemat.
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Muudatusettepanek 217
Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) „suure loodusväärtusega 
põllumajandus” –
põllumajandussüsteemid, mis hõlmavad 
põllumajandustegevusi ja 
põllumajandusmaad, mille omaduste 
põhjal võib eeldada, et nad toetavad 
bioloogilist mitmekesisust või 
kaitseväärtust omavaid liike ja 
elupaikasid. Nendele süsteemidele on 
omane väheintensiivne põllumajandus ja 
palju looduslikku või poollooduslikku 
taimkatet. Neid võib iseloomustada ka 
mitmekesine maakate.

Or. en

Selgitus

Suure loodusväärtusega põllumajandus on säästva põllumajandusliku tootmise süsteem, mille 
väärtuslikkust tuleb tunnustada. Nende süsteemide järjekindlaks toetamiseks ja kaitseks tuleb 
kehtestada temaatiline allprogramm.

Muudatusettepanek 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) „tehingukulu” – kohustusega seotud 
kulu, mis aga ei tulene otseselt kohustuse 
rakendamisest;

(l) „tehingukulu” – kohustusega seotud 
kulu, mis tuleneb kaudselt kohustuse 
rakendamisest;

Or. ro
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Muudatusettepanek 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) „tehingukulu” – kohustusega seotud 
kulu, mis aga ei tulene otseselt kohustuse 
rakendamisest;

(l) „tehingukulu” – kohustusega seotud 
kulu, mis aga ei tulene otseselt kohustuse 
rakendamisest; selle võib arvutada 
standardkulude alusel;

Or. fr

Muudatusettepanek 220
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) „põllumajandus” – loomade, 
taimede, seente ja muude eluvormide 
kontrollitud kasutamine eeskätt 
toiduainete, kuid ka kiudude, biokütuste 
ja muude eluks vajalike toodete 
tootmiseks, mistõttu hõlmab 
põllumajandus ka metsandust ja 
loomakasvatust;

Or. pt

Muudatusettepanek 221
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt l b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l b) „tootmissüsteem” – maa ja sisendite 
kompleksne tervikuna majandamine;

Or. pt

Muudatusettepanek 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) „kasutatav põllumajandusmaa” –
kasutatav põllumajandusmaa komisjoni 
30. novembri 2009. aasta määruse 
1200/2009 tähenduses;

(m) „põllumajandusmaa” – kogu 
põllumaa, püsirohumaa või 
püsikultuuride, sealhulgas 
agrometsanduskultuuride all olev maa;

Or. fr

Muudatusettepanek 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) „põllumaa” – põllukultuuride 
tootmiseks haritav maa või kesa, mida 
saab kasutada põllukultuuride tootmiseks, 
sealhulgas tootmisest kõrvalejäetud maa 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1257/1999 
artiklitele 22, 23 ja 24, määruse (EÜ) nr 
1698/2005 artiklile 39 ning määruse (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus] artiklile 
29, olenemata sellest, kas maa on 
kasvuhoonete all või püsi- või äravõetava 
katte all;

Or. fr
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Muudatusettepanek 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt m b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m b) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsirohumaa, 
mis võtavad maa enda alla vähemalt 
viieks aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets;

Or. fr

Muudatusettepanek 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt m c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m c) „püsirohumaa” – maa, mida 
kasutatakse rohu või muude 
söödataimede (rohttaimed, põõsad ja/või 
puud) kasvatamiseks, mis sobib 
karjatamiseks, kus taimed kasvavad kas 
looduslikul viisil (isekülvi teel) või 
harimise teel (külvamise teel) ning mis ei 
ole põllumajandusliku majapidamise 
külvikorraga hõlmatud viis aastat või 
kauem;

Or. fr

Muudatusettepanek 226
Patrick Le Hyaric
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt m c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m c) „püsirohumaa” – „püsirohumaa” –
maa, mida kasutatakse rohu või muude 
söödaks sobivate rohttaimede 
kasvatamiseks kas looduslikul viisil 
(isekülvi teel) või harimise teel (külvamise 
teel), ning mis ei ole põllumajandusliku 
majapidamise külvikorraga hõlmatud viis 
aastat või kauem;

Or. fr

Muudatusettepanek 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt m d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m d) „rohi või muud söödaks sobivad 
rohttaimed” – kõik rohttaimed, mis 
tavapäraselt leiduvad looduslikel 
karjamaadel (rohttaimed, põõsad ja/või 
puud) või mis tavaliselt sisalduvad 
liikmesriigi karja- või rohumaade (kas 
loomade karjatamiseks mõeldud või mitte) 
jaoks ette nähtud seemnete segudes;

Or. fr

Muudatusettepanek 228
Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt m d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m d) „rohi või muud söödaks sobivad 
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rohttaimed” – kõik rohttaimed, mis 
tavapäraselt leiduvad looduslikel 
karjamaadel (rohttaimed, põõsad ja/või 
puud) või mis tavaliselt sisalduvad 
liikmesriigi karja- või rohumaade (kas 
loomade karjatamiseks mõeldud või mitte) 
jaoks ette nähtud seemnete segudes;

Or. fr

Muudatusettepanek 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt m e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m e) „agrometsandus” – tootmissüsteem, 
milles puid ja kultuur- ning 
karjamaataimi kasvatatakse koos samal 
maa-alal või sama maa äärealal;

Or. fr

Muudatusettepanek 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) „ebasoodsad ilmastikutingimused” –
loodusõnnetusega võrreldavad 
ilmastikutingimused nagu külm, torm, 
rahe, jää, tugev vihm või ränk põud;

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Or. es

Muudatusettepanek 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) „ebasoodsad ilmastikutingimused” 
loodusõnnetusega võrreldavad 
ilmastikutingimused nagu külm, torm, 
rahe, jää, tugev vihm või ränk põud;

(o) „ebasoodsad ilmastikutingimused” 
loodusõnnetusega võrreldavad 
ilmastikutingimused nagu külm, torm, 
keeristorm, rahe, jää, tugev vihm või ränk 
põud;

Or. it

Muudatusettepanek 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt r

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(r) „loodusõnnetus” biootilist või 
abiootilist laadi looduslik sündmus, millega 
kaasnevad olulised häired 
põllumajanduslikes tootmissüsteemides ja 
metsandusstruktuurides, põhjustades olulist 
kahju põllumajandus- ja 
metsandussektorile;

(r) „loodusõnnetus” biootilist või 
abiootilist laadi looduslik sündmus, millega 
kaasnevad olulised häired 
põllumajanduslikes tootmissüsteemides ja 
metsandusstruktuurides, põhjustades olulist 
kahju põllumajandus- või
metsandussektorile;

Or. ro

Muudatusettepanek 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kes 
kohustuvad tegema koostööd, arendama 
kohalikku majandust ning tihedaid 

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu otsemüügiga 
tegelevaid, kohalikel turgudel või 
kogukonna toetatud põllumajanduses 
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geograafilisi ja sotsiaalseid suhteid tootjate 
ja tarbijate vahel;

tegutsevaid ettevõtjaid, kes kohustuvad 
tegema koostööd, arendama kohalikku 
majandust ning tihedaid geograafilisi ja 
sotsiaalseid suhteid tootjate ja tarbijate 
vahel;

Or. en

Selgitus

Selleks et edendada terviklikku lähenemisviisi lühikese tarneahela arendamiseks ja 
reageerida otse maakogukonna vajadustele, tuleks lühikese tarneahela määratluses eraldi 
viidata sellistele turustamiskanalitele nagu otsemüük, kohalikud turud ja kogukonna toetatud 
põllumajandus, mille kaudu põllumajandusettevõtjad ja -tootjad saavad kõrge kvaliteediga 
toiduaineid turustada.

Muudatusettepanek 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kes 
kohustuvad tegema koostööd, arendama 
kohalikku majandust ning tihedaid 
geograafilisi ja sotsiaalseid suhteid tootjate 
ja tarbijate vahel;

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu otsemüügiga 
tegelevaid, kohalikel turgudel või 
kogukonna toetatud põllumajanduses 
tegutsevaid ettevõtjaid, kes kohustuvad 
tegema koostööd, arendama kohalikku 
majandust ning tihedaid geograafilisi ja 
sotsiaalseid suhteid tootjate ja tarbijate 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 235
Rareş-Lucian Niculescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt t
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kes 
kohustuvad tegema koostööd, arendama 
kohalikku majandust ning tihedaid 
geograafilisi ja sotsiaalseid suhteid tootjate 
ja tarbijate vahel;

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu otsemüügiga 
tegelevaid, kohalikel turgudel või 
kogukonna toetatud põllumajanduses 
tegutsevaid ettevõtjaid, kes kohustuvad 
tegema koostööd, arendama kohalikku 
majandust ning tihedaid geograafilisi ja 
sotsiaalseid suhteid tootjate ja tarbijate 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 236
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kes 
kohustuvad tegema koostööd, arendama 
kohalikku majandust ning tihedaid 
geograafilisi ja sotsiaalseid suhteid tootjate 
ja tarbijate vahel;

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu 
põllumajandustootjaid ja muid ettevõtjaid, 
kes kohustuvad tegema koostööd, 
arendama kohalikku majandust ning 
tihedaid geograafilisi ja sotsiaalseid suhteid 
tootjate ja tarbijate vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt t
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kes 
kohustuvad tegema koostööd, arendama 
kohalikku majandust ning tihedaid 
geograafilisi ja sotsiaalseid suhteid tootjate 
ja tarbijate vahel;

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kellel on 
otsesuhted tarbijatega või kes kohustuvad 
tegema koostööd, arendama kohalikku 
majandust ning tihedaid geograafilisi ja 
sotsiaalseid suhteid tootjate ja tarbijate 
vahel;

Or. it

Muudatusettepanek 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kes 
kohustuvad tegema koostööd, arendama 
kohalikku majandust ning tihedaid 
geograafilisi ja sotsiaalseid suhteid tootjate 
ja tarbijate vahel;

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kellel on 
otsesuhted tarbijatega või kes kohustuvad 
tegema koostööd, arendama kohalikku 
majandust ning tihedaid geograafilisi ja 
sotsiaalseid suhteid tootjate ja tarbijate 
vahel;

Or. it

Muudatusettepanek 239
Giovanni La Via

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kes 
kohustuvad tegema koostööd, arendama 
kohalikku majandust ning tihedaid 
geograafilisi ja sotsiaalseid suhteid tootjate 

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kes 
kohustuvad tegema koostööd, arendama 
kohalikku arengustrateegiat kasutades
kohalikku majandust ning tihedaid 
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ja tarbijate vahel; geograafilisi ja sotsiaalseid suhteid tootjate 
ja tarbijate vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt t

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kes 
kohustuvad tegema koostööd, arendama 
kohalikku majandust ning tihedaid 
geograafilisi ja sotsiaalseid suhteid tootjate 
ja tarbijate vahel;

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kes 
kohustuvad tegema koostööd, arendama 
kohalikku majandust ning tihedaid 
geograafilisi ja sotsiaalseid suhteid tootjate, 
töötlejate ja tarbijate vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 241
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt u

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune, 
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes asub 
esimest korda tegutsema 
põllumajandusliku majapidamise juhina;

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal kuni 35 aasta vanune, 
vastavate kõrgetasemeliste ametialaste 
oskuste ja pädevustega 
põllumajandustootja, kes asub esimest 
korda tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise juhina;

Or. de

Muudatusettepanek 242
James Nicholson, Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt u

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune, 
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes asub 
esimest korda tegutsema 
põllumajandusliku majapidamise juhina;

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal 40 aasta vanune või noorem, 
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes asub 
esimest korda tegutsema 
põllumajandusliku majapidamise juhina;

Or. en

Muudatusettepanek 243
Diane Dodds, James Nicholson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt u

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune,
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes asub 
esimest korda tegutsema
põllumajandusliku majapidamise juhina;

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune 
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes on
põllumajandusliku majapidamise juht;

Or. en

Muudatusettepanek 244
Martina Anderson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt u

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune, 
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes asub 

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune, 
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes on
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esimest korda tegutsema
põllumajandusliku majapidamise juhina;

põllumajandusliku majapidamise juht;

Or. en

Muudatusettepanek 245
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt u

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune, 
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes asub 
esimest korda tegutsema 
põllumajandusliku majapidamise juhina;

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune, 
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja;

Or. en

Muudatusettepanek 246
Carlo Fidanza

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt u

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune, 
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes asub 
esimest korda tegutsema 
põllumajandusliku majapidamise juhina;

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune, 
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega ja/või suurt ettevõtlikkust 
ilmutav põllumajandustootja, kes asub 
esimest korda tegutsema 
põllumajandusliku majapidamise juhina;

Or. it

Muudatusettepanek 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
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Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt u

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u) „noor põllumajandustootja” avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune, 
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes asub 
esimest korda tegutsema 
põllumajandusliku majapidamise juhina;

(u) „noor põllumajandustootja” avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune 
põllumajandustootja, kes asub esimest 
korda tegutsema põllumajandusliku 
majapidamise juhina ja/või kellel on 
vastavad ametialased oskused ja pädevus;

Or. it

Muudatusettepanek 248
Mariya Gabriel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt u a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u a) „naissoost põllumajandustootja” –
naissoost füüsiline isik, kes tegeleb 
põllumajandusliku tegevusega määruse 
(EL) nr DP/2012 tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt u a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u a) „uus põllumajandustootja” –
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes 
asub esimest korda tegutsema 
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põllumajandusliku majapidamise juhina;

Or. fr

Muudatusettepanek 250
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x a) „põllumajandustootja” – aktiivne 
põllumajandustootja määruse (millega 
kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad) artikli 4 lõike 1 
punkti a ja artikli 9 tähenduses;

Or. fr

Muudatusettepanek 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x a) „põllumajandustootja” – aktiivne 
põllumajandustootja määruse ( EU) nr 
[…] (millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad) artikli 4 lõike 1 
punkti a ja artikli 9 tähenduses;

Or. en
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Muudatusettepanek 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x a) „palgaline põllumajandustöötaja” –
põllumajandustootja töötaja, kes töötab 
alalise, püsiva hooajalise või ajutise 
lepinguga ja kelle tegevus on oluline 
põllumajandusele ja väärtusahelale ning 
kelle töötingimuste parandamine 
stabiilsuse, julgeoleku ja 
professionaalsuse seisukohast tuleks 
seada prioriteetseks eesmärgiks;

Or. es

Muudatusettepanek 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x b) „naissoost põllumajandustootja” –
naine, kes tegeleb põllumajandusliku 
tegevusega käesoleva määruse 
tähenduses. 

Or. es

Selgitus

Määruse ettepanek peaks sisaldama meetmeid seoses naissoost põllumajandustootjatega.

Muudatusettepanek 254
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x a) „tootjaorganisatsioonid” –
organisatsioonid, millele osutatakse 
määruses nr 281/2011 (millega 
kehtestatakse põllumajandustoodete 
ühine turukorraldus); 

Or. es

Muudatusettepanek 255
Izaskun Bilbao Barandica

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x b) „tootjaorganisatsioonide liidud” –
liidud, millele osutatakse määruses nr 
281/2011 (millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine 
turukorraldus);

Or. es

Muudatusettepanek 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x a) „tootjaorganisatsioonide liidud” –
tootjaorganisatsioonide liidud 
põllumajandustoodete ühise 
turukorralduse kehtestamist käsitleva 
määruse ettepaneku artikli 107 
tähenduses;
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Or. it

Muudatusettepanek 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x b) „põllumajandusteenuse osutajad” –
agromehaanikavaldkonna ettevõtjad, kes 
osutavad vastava kvalifikatsiooni alusel 
kutsealaseid põllumajandusteenuseid
maapiirkonnas ning kes rendi või tasu 
eest teevad põllukultuuride kasvatamise, 
loomakasvatuse või avaliku sektori metsa-
ja haljasalade majandamisega seotud töid, 
mis eeldavad suuremahuliste ja tehniliselt 
keerukate seadmete ja masinate 
kasutamist.

Or. it

Muudatusettepanek 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x c) „põllumajandusteenused” –
põllumajandusteenuste osutajate tehtud 
töö avaliku ja erasektori hankijatele 
põllukultuuride kasvatamise, 
loomakasvatuse või metsa- ja haljasalade 
majandamise valdkonnas;

Or. it
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Muudatusettepanek 259
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x a) „innovatsioon” –
põllumajandustootjate, nende rühmituste, 
maakogukondade, VVOde, maapiirkonna 
ettevõtete või avaliku ja erasektori 
partnerluse algatused ja tegevus kas 
iseseisvalt või akadeemiliste ja 
teadusringkondade osavõtul, mis 
hõlbustab heade tavade ja oskusteadmiste 
vahetamist ning teaduse ja tehnika 
arengu tulemuste rakendamist, mille 
tulemusel jõuavad uued tooted, protsessid 
ja osalejate organiseerumisvormid 
majanduslikku kasutusse ja aitavad 
seeläbi kaasa elamistingimuste ja 
sissetuleku paranemisele ning säästvate 
tavade edendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 260
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x b) „kogukonna juhitud kohalik areng” 
– detsentraliseeritud alt ülespoole 
suunatud valitsemine ja partnerlus 
kohalikul ja allpiirkondlikul tasandil, 
millega julgustatakse maapiirkondade 
osalejaid kavandama ja viima läbi 
mitmeid sektoreid hõlmavaid 
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piirkonnapõhiseid kohaliku arengu 
strateegiaid, ning edendatakse kogukonna 
isevastutust, kogukonna suutlikkuse 
suurendamist ja innovatsiooni;

Or. en

Muudatusettepanek 261
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x c) „väikesed põllumajandusettevõtted” 
– väikesemahulised 
põllumajandusüksused, mis hõlmavad 
tootjaid, kes töötavad osalise tööajaga ja 
elatuspõllumajanduses ning kelle 
põllumajanduslik kõlvik on alla 5 hektari 
või kelle käive moodustab alla 25% 
liikmesriigi või piirkonna keskmisest 
põllumajandusest pärit käibest;

Or. en

Muudatusettepanek 262
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x d) „kemikaalivaba põllumajandus” –
taimekahjustajate tõrje alternatiivsed 
meetodid, mis põhinevad sellistel 
agrotehnilistel võtetel, nagu on osutatud 
direktiivi 2009/128/EÜ III lisa punktis 1, 
või füüsikalistel, mehaanilistel või 
bioloogilistel taimekahjustajate tõrje 
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meetoditel;

Or. en

Muudatusettepanek 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„kemikaalivabad meetodid” – taimekaitse 
ja taimekahjustajate tõrje alternatiivsed 
meetodid, mille puhul ei kasutata 
keemilisi pestitsiide ning mis põhinevad 
sellistel agrotehnilistel võtetel, nagu on 
osutatud direktiivi 2009/128/EÜ III lisa 
punktis 1, või füüsikalistel, mehaanilistel 
või bioloogilistel taimekahjustajate tõrje 
meetoditel;

Or. en

Muudatusettepanek 264
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x e) „täiustatud säästva 
põllumajandustootmise süsteemid” –
integreeritud põllumajandustootmise 
süsteemid, mille puhul läheb tegevus 
kehtivatest nõuetele vastavuse eeskirjadest 
(määrused … xxx) kaugemale ja areneb 
pidevalt edasi eesmärgiga parandada 
toitainete ringlust, suurendada 
energiatõhusust ja vähendada jäätmeteket 
ning säilitada tootmissüsteemis 
põllukultuuride, loomade ja looduslik 
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mitmekesisus ning seda suurendada;

Or. en

Muudatusettepanek 265
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x f) „jätkusuutmatud 
põllumajandustootmise süsteemid” –
põllumajandus- ja loomakasvatustavad, 
mis kasutatud tootmissüsteemi 
põhiolemusest tingitult rikuvad pidevalt 
kehtivaid nõuetele vastavuse eeskirju 
(nagu sätestatud horisontaalmääruse II 
lisas);

Or. en

Selgitus

Asjakohased nõuetele vastavuse eeskirjad sisaldavad järgmist: toitainete tsükli juhtimise 
madal tase ja põhjavee reostumine (GEAC 1–3 ja SMR 1a), kasutada oleva hektarite arvu 
kohta liiga suur loomade asustustihedus (GEAC 3a), suur sõltuvus välistest energiaallikatest 
ja toitainesisenditest, bioloogiline mitmekesisus (SMR 2–3 ja 3a) ja toiduohutus (SMR 4–6).

Muudatusettepanek 266
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt x g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h g) „suure loodusväärtusega 
põllumajandus” –
põllumajandussüsteemid, mis hõlmavad 
põllumajandustegevusi ja 
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põllumajandusmaad, mille omaduste 
põhjal võib eeldada, et nad toetavad 
bioloogilist mitmekesisust või 
kaitseväärtust omavaid liike ja 
elupaikasid. Nendele süsteemidele on 
omane väheintensiivne põllumajandus ja 
palju looduslikku või poollooduslikku 
taimkatet. Neid võib iseloomustada ka 
mitmekesine maakate.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Otsetoetusi käsitleva määruse (EL) nr 
[…] artiklis 4 esitatud mõisteid 
kasutatakse ka käesolevas määruses.

Or. fr

Muudatusettepanek 268
Alyn Smith
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses lõike 1 punktis u sätestatud noore 
põllumajandustootja määratlusega antakse 
komisjonile õigus võtta artiklis 90 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse tingimusi, 
mille kohaselt võib juriidilist isikut 
käsitada noore põllumajandustootjana, 
sealhulgas kutseoskuste omandamisega 
seotud üleminekuperioodi kehtestamine.

2. Seoses lõike 1 punktis u sätestatud noore 
põllumajandustootja määratlusega ja lõike 
x punktis c sätestatud väikeste 
põllumajandustootjate määratlusega
antakse komisjonile õigus võtta artiklis 90 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse tingimusi, 
mille kohaselt võib juriidilist isikut 
käsitada noore põllumajandustootjana või 
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väikese põllumajandustootjana, sealhulgas 
kutseoskuste omandamisega seotud 
üleminekuperioodi kehtestamine. 
Seejuures tuleks arvesse võtta iga 
liikmesriigi eripärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Diane Dodds

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, edendades kogu liidus maaelu 
arengut viisil, mis täiendab muid ühise 
põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP”) 
vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt 
tasakaalustatuma, kliimasäästlikuma ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema 
ning uuenduslikuma liidu 
põllumajandussektori kujunemisele.

EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, edendades kogu liidus maaelu 
arengut viisil, mis täiendab muid ühise 
põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP”) 
vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt 
tasakaalustatuma, kliimasäästlikuma ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema 
ning innovaatilisema ja majanduslikult 
jätkusuutlikuma liidu 
põllumajandussektori kujunemisele.

Or. en
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EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, edendades kogu liidus maaelu 
arengut viisil, mis täiendab muid ühise 
põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP”) 

EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, edendades kogu liidus maaelu 
arengut viisil, mis täiendab muid ühise 
põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP”) 
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vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt 
tasakaalustatuma, kliimasäästlikuma ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema 
ning uuenduslikuma liidu
põllumajandussektori kujunemisele.

vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt 
tasakaalustatuma, kliimasäästlikuma ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema, 
konkurentsivõimelisema, tootlikuma ning 
uuenduslikuma liidu põllumajandus- ja 
metsandussektori kujunemisele.

Or. de

Selgitus

EAFRD eesmärgid peaksid seostuma strateegia „Euroopa 2020” majanduskasvu alaste 
eesmärkidega ning seetõttu tuleks tegeleda põllumajandusettevõtete 
konkurentsivõimelisusega. Põllumajandus ja metsandus on otseselt seotud, seetõttu tuleks 
neid käsitada ühtse majandustegevusena.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, edendades kogu liidus maaelu 
arengut viisil, mis täiendab muid ühise 
põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP”) 
vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt
tasakaalustatuma, kliimasäästlikuma ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema
ning uuenduslikuma liidu
põllumajandussektori kujunemisele.

EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, edendades kogu liidus maaelu 
arengut viisil, mis täiendab muid ühise 
põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP”) 
vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt
tasakaalustatumale, kliimasäästlikumale
ja kliimamuutustele
vastupanuvõimelisemale ning
uuenduslikumale sotsiaalmajanduslikule 
arengule liidu maapiirkondades.

Or. de
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, edendades kogu liidus maaelu 
arengut viisil, mis täiendab muid ühise 
põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP”) 
vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt 
tasakaalustatuma, kliimasäästlikuma ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema 
ning uuenduslikuma liidu 
põllumajandussektori kujunemisele.

EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, edendades kogu liidus maaelu 
arengut viisil, mis täiendab muid ühise 
põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP”) 
vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt 
tasakaalustatuma, kliimasäästlikuma ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema 
ning innovaatilisema ja majanduslikult 
jätkusuutlikuma liidu 
põllumajandussektori kujunemisele.

Or. en
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, edendades kogu liidus maaelu 
arengut viisil, mis täiendab muid ühise 
põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP”) 
vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt 
tasakaalustatuma, kliimasäästlikuma ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema 
ning uuenduslikuma liidu 
põllumajandussektori kujunemisele.

EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, edendades kogu liidus maaelu 
arengut viisil, mis täiendab muid ühise 
põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP”) 
vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt 
tasakaalustatuma, kliimasäästlikuma ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema 
ning uuenduslikuma liidu 
põllumajandussektori, sealhulgas 
metsanduse kujunemisele, mis peab täitma 
otsustavalt tähtsat rolli toota igal ajal liidu 
elanikkonna jaoks liidu territooriumil 
vajalikus koguses kvaliteetseid 
toiduaineid.

Or. pt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat, edendades kogu liidus maaelu 
arengut viisil, mis täiendab muid ühise 
põllumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP”) 
vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt 
tasakaalustatuma, kliimasäästlikuma ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema 
ning uuenduslikuma liidu 
põllumajandussektori kujunemisele.

EAFRD toetab Euroopa 2020. aasta 
strateegiat Euroopa maaelu arengu 
strateegia raames, edendades kogu liidus 
maaelu arengut viisil, mis täiendab muid 
ühise põllumajanduspoliitika (edaspidi
„ÜPP”) vahendeid ning mis täiendab 
kooskõlastatud viisil
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellega aidatakse kaasa 
territoriaalselt ja keskkonnaalaselt 
tasakaalustatuma, kliimasäästlikuma ja 
kliimamuutustele vastupanuvõimelisema 
ning uuenduslikuma liidu 
põllumajandussektori kujunemisele.

Or. fr


