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Muudatusettepanek 87
Vasilica Viorica Dăncilă

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, selles 
valdkonnas töötavaid naisi, mägipiirkondi 
ja lühikeste 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. ro

Selgitus

Põllumajanduses töötab väga palju naisi, kuid nende töö jääb sageli märkamatuks, kusjuures 
paljud naised toidavad oma pere ainuüksi oma põllumajandusliku tegevusega.

Muudatusettepanek 88
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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 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 lühikeste
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 89
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(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 
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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.

teabevahetusega seotud meetmeid ei tuleks 
võtta üksnes traditsiooniliste 
koolituskursuste vormis, vaid ka elukestva 
õppe süsteemis, mida tuleb peale selle 
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, ning 
tuleks soodustada avaliku ja erasektori 
partnerlust teenuste jaoks, mis on 
kohandatud kõigile 
elanikkonnarühmadele.

Or. ro

Selgitus

Elukestva õppe süsteemi kaudu võib kõnealusesse sektorisse kaasata töötuid, kes töötasid 
varem muudes sektorites.

Muudatusettepanek 90
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Põllumajanduse ja metsanduse areng 
ja spetsialiseerumise ning eelkõige 
maapiirkondade mikro-, väike- ja keskmise 

(14) Põllumajanduse ja metsanduse areng 
ja spetsialiseerumise ning eelkõige 
maapiirkondade mikro-, väike- ja keskmise 
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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.

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, 
piirkondlikud kogemuste vahetamise 
platvormid, 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. ro

Muudatusettepanek 91
Richard Seeber

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, uute 
tööstusharude, uute põllumajanduse ja
metsandusega seotud äriettevõtete loomise 
ning uute mittepõllumajanduslikesse 
tegevustesse, sotsiaalsesse 
põllumajandusse ja turismitegevusse
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 seotud 
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 jaotisega 
kehtestatud väikepõllumajandustootjate 
kavas ning kohustuvad oma ettevõtte ning 
vastavad toetusõigused jäädavalt üle 
andma teisele põllumajandustootjale, kes ei 
osale kõnealuses kavas.

Or. de

Selgitus

Investeerimismeetmed peavad olema kindlasti kättesaadavad ettevõtete nii turismialasele 
(talupuhkus) kui ka sotsiaalsele (Green Care) laienemisele.
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Muudatusettepanek 92
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(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 hõlbustama
noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamist ja nende ettevõtete 
struktuurilist kohandamist pärast tegevuse 
alustamist ning soodustama ettevõtlust 
naiste hulgas, sealhulgas seoses
põllumajandustootjate tegevusvaldkonna 
mitmekesistamisega 
mittepõllumajandusliku tegevusega ning 
muude kui põllumajanduslike VKEde 
asutamise ja arenguga 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 



AM\909845ET.doc 9/43 PE494.555v01-00

ET

põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas.

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

Or. ro

Selgitus

Mittepõllumajanduslike tegevuste abil saaks maapiirkonnas luua uusi töökohti.

Muudatusettepanek 93
Petru Constantin Luhan

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 eelkõige 
noortele inimestele, juba olemasolevate
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.

Or. ro
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Muudatusettepanek 94
Petru Constantin Luhan

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 sammud, ilma milleta 
ei saa maapiirkondade kasvupotentsiaali ja 
jätkusuutlikkuse soodustamise potentsiaali 
kasutusele võtta. Seepärast tuleks anda 
toetust vastavasisulise eesmärgiga 
toimingutele, sealhulgas info- ja 
sidetehnoloogia 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.

Or. ro
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Muudatusettepanek 95
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 
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) 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 
tootjaorganisatsioonide loomist või nende 
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 96
Richard Seeber

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 

(28) Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetused peaksid olema jätkuvalt 
olulised maapiirkondade säästva arengu 
toetamisel ja ühiskonna suurenevale 
keskkonnateenuste nõudlusele vastamisel. 
Põllumajanduslik keskkonnatoetus peaks 
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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.

innustama esmajoones 
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. 
Toetused peaksid hõlmama lisakulusid ja 
võetud kohustuste tõttu saamata jäänud 
tulu vastavalt „saastaja maksab” 
põhimõttele. Tunnustatud põllumajanduse 
keskkonnameetmete toetuste puhul tuleb 
võtta arvesse otsetoetustega seotud 
keskkonnasäästlikkuse kohustusi. 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 
kohustuslikult 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.
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Muudatusettepanek 97
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

Muudatusettepanek 98
Richard Seeber

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 

(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 kriteeriumid, mis põhinevad 
usaldusväärsetel teaduslikel andmetel, mis 
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andmetel. Tuleks vastu võtta 
üleminekukord, et lihtsustada toetuste 
järkjärgulist kaotamist piirkondades, 
mida kõnealuste kriteeriumide 
kohaldamise tulemusel ei käsitata enam 
looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladena.

võtavad arvesse piirkondade olukorda ja 
arengueesmärke, mis diferentseeruvad 
asjakohaselt vastavalt püsivate 
ebasoodsate looduslike tingimuste 
raskusele ja tootmisliigile ning vajaduse 
korral ka talumajapidamiste 
majanduslikule struktuurile.

Or. de

Selgitus

Abi paremat suunamist ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondade 
põllumajandustootjatele käsitleva komisjoni teatise (COM(2009)0161) järeldus ei ole 
rahuldav ja peab kindlasti arvestama liikmesriikide olukorda. Tuleks luua piisavalt 
diferentseerimisvõimalusi vastavalt ettevõtte liigile.

Muudatusettepanek 99
Luís Paulo Alves

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,
äärepoolseimad piirkonnad ja 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
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Muudatusettepanek 100
Elisabeth Schroedter

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 hõlmavaid vajadusi „alt 
ülespoole“ suunatud lähenemisega. 
Seepärast tuleks LEADERit tulevikus 
jätkata ning selle kohaldamine peaks olema 
kohustuslik kõigi maaelu arengu 
programmide jaoks. Juba olemasolevad 
LEADERi rühmad tuleks kvalifitseerida 
kohalikeks tegevusrühmadeks, tingimusel 
et kõnealused rühmad täidavad kõik 
määruse [ühissätete määrus] artiklites 28, 
29 ja 30 sätestatud nõuded. 

Or. en

Muudatusettepanek 101
Petru Constantin Luhan

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 

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

tagamiseks, et selliste projektide 
tulemustest saaks kasu kogu sektor, tuleks 
soodustada nende levitamist ja rahastada 
levitustegevust tehnilise abi raames.

Or. ro

Muudatusettepanek 102
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 2014.–2020. 
aasta mitmeaastases finantsraamistikus 
lähenemiseesmärgi alla ja mille 
sisemajanduse koguprodukt (SKP) elaniku 
kohta moodustab alla 75% EL 27 
keskmisest SKP-st;

Or. pt

Muudatusettepanek 103
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

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 maapiirkondades 
kogu liidu piires maaelu arengut ja 
majanduskasvu viisil, mis täiendab muid 
ühise põllumajanduspoliitika (edaspidi 
„ÜPP”) vahendeid, ühtekuuluvuspoliitikat 
ja ühist kalanduspoliitikat. Sellega 
aidatakse kaasa territoriaalselt ja 
keskkonnaalaselt tasakaalustatuma, 
kliimasäästlikuma ja kliimamuutustele 
vastupanuvõimelisema ja 



AM\909845ET.doc 17/43 PE494.555v01-00

ET

konkurentsivõimelisema, produktiivsema 
ning uuenduslikuma liidu põllumajandus-, 
toiduainete- ja metsandussektori
kujunemisele.

Or. de

Selgitus

EAFRD määruse eesmärgid peaksid olema seoses strateegia „Euroopa 2020” 
kasvueesmärkidega, mistõttu tuleb käsitleda põllumajandus- ja metsandusettevõtete 
konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 104
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 2 – alapunkt a

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) oluliste struktuuriliste probleemidega
põllumajandusettevõtete 
ümberkorraldamise hõlbustamine; eelkõige 
peetakse silmas selliseid ettevõtteid, kelle 
turul osalemise tase on madal, kes on 
suunatud konkreetsete sektorite turule 
ning kes vajaksid põllumajandusliku 
tegevuse mitmekesistamist;

(a) põllumajandusettevõtete 
ümberkorraldamise ja moderniseerimise 
hõlbustamine;

Or. pt

Muudatusettepanek 105
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegevusvaldkondade mitmekesistamise, 
uute väikeettevõtete ja töökohtade loomise 
hõlbustamine;

(a) tegevusvaldkondade mitmekesistamise, 
eelkõige naiste ja noorte poolt loodavate 
uute väikeettevõtete ja töökohtade loomise 
hõlbustamine;
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Or. ro

Selgitus

Soodustades mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate loomist noorte ja naiste poolt, 
aitab see kaasa selle elanikkonnarühma maapiirkonda jäämisele.

Muudatusettepanek 106
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegevusvaldkondade mitmekesistamise,
uute väikeettevõtete ja töökohtade loomise 
hõlbustamine;

(a) tegevusvaldkondade mitmekesistamise, 
olemasolevate väikeettevõtete arendamise,
uute väikeettevõtete ja töökohtade loomise 
hõlbustamine;

Or. fi

Muudatusettepanek 107
Petru Constantin Luhan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt 6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tegevusvaldkondade mitmekesistamise, 
uute väikeettevõtete ja töökohtade loomise 
hõlbustamine;

(a) tegevusvaldkondade mitmekesistamise, 
uute väikeettevõtete ja eelkõige noorte 
jaoks mõeldud töökohtade loomise 
hõlbustamine;

Or. ro

Muudatusettepanek 108
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c
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 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) artikli 33 lõikes 2 osutatud 
mägialadega;

(c) artikli 33 lõikes 2 osutatud mägialadega
ning artikli 33 lõikes 4 nimetatud olulisest 
looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega piirkondadega;

Or. pt

Muudatusettepanek 109
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ametlike kvaliteedimärgistega 
põllumajandustoodete, sh 
mahepõllumajanduse arendamise ja 
edendamisega.

Or. pt

Muudatusettepanek 110
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Väikeseid põllumajandusettevõtteid ja 
lühikesi tarneahelaid käsitlevate 
temaatiliste allprogrammide raames 
toetatavate meetmete I lisas sätestatud 
toetusmäärasid võib suurendada 
10 protsendipunkti võrra. Noorte 
põllumajandustootjate ja mägialade puhul 
võib toetuse maksimummäära suurendada 
vastavalt I lisale. Ühendatud toetuse 
maksimummäär ei või siiski ületada 90 %.

3. Väikeseid põllumajandusettevõtteid ja 
lühikesi tarneahelaid käsitlevate 
temaatiliste allprogrammide raames 
toetatavate meetmete I lisas sätestatud 
toetusmäärasid võib suurendada 
10 protsendipunkti võrra. Noorte 
põllumajandustootjate ning mägialade ja 
äärepoolseimate piirkondade puhul võib 
toetuse maksimummäära suurendada 
vastavalt I lisale. Ühendatud toetuse 
maksimummäär ei või siiski ületada 90%.
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Or. pt

Muudatusettepanek 111
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) järelevalve- ja hindamisnõuetega 
seotud vajaduste ning määruse nr 
[ÜSR/2012] artiklis 49 osutatud 
hindamiskava analüüs. Liikmesriigid 
tagavad väljaselgitatud vajaduste 
rahuldamiseks piisavad ressursid ja 
astuvad samme suutlikkuse 
suurendamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 112
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks määruse nr [ÜSR/2012] V lisas
kehtestatud eeltingimustele kohaldatakse 
EAFRD suhtes määruse (EL) nr 
[ÜSR/2012] IV lisas kehtestatud üldisi 
eeltingimusi.

Määruse nr [ÜSR/2012] IV lisas
kehtestatud eeltingimusi kohaldatakse 
EAFRD programmide suhtes, kui see on 
asjakohane ja neid on võimalik kohaldada 
programmi prioriteetide raames seatud 
erieesmärkidele.

Or. en

Selgitus

Maaelu arengu programmide jaoks esitatud eeltingimused peaksid hõlmama üksnes 
kõnealustele programmidele eriomaseid tingimusi. IV lisas loetletud tingimused on laiemad: 
enamikku nendest (välja arvatud punktid 1, 2, 4.1 – 4.3, 6.1 ning horisontaalsed tingimused 
nr 2 ja 3) tuleks arvesse võtta partnerluslepingu tasandil ja nende hindamine tuleks sätestada 
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lepingus.

Muudatusettepanek 113
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks määruse nr [ÜSR/2012] V lisas
kehtestatud eeltingimustele kohaldatakse 
EAFRD suhtes määruse (EL) nr 
[ÜSR/2012] IV lisas kehtestatud üldisi 
eeltingimusi.

Määruse IV lisas kehtestatud eeltingimusi
kohaldatakse EAFRD suhtes, kui need on 
EAFRD jaoks asjakohased ja 
kohaldatavad erieesmärkidele, mida 
järgitakse vastavalt programmi 
prioriteetidele.

Or. de

Selgitus

Maaelu arengu poliitika ei tohiks vastutada teiste valdkondade nõuete täitmise eest. 
Kohaldada tuleks eeltingimusi, mis on tõepoolest kõnealuse poliitika prioriteetidega seotud.

Muudatusettepanek 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealuse meetme kohane toetus ei hõlma 
sellist teoreetilist või praktilist õpet, mis 
moodustab kesk- või kõrghariduse 
tavaprogrammide või -süsteemide osa.

Kõnealuse meetme kohane toetus ei hõlma 
sellist teoreetilist või praktilist õpet, mis 
moodustab kesk- või kõrghariduse 
tavaprogrammide või -süsteemide osa, 
kuid võib hõlmata kursuseid, mida 
organiseeritakse elukestva õppe süsteemi 
ja ümberõppe raames ning mille puhul 
võetakse arvesse maapiirkondade 
ettevõtjate vajadusi.

Or. ro
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Selgitus

Elukestva õppe süsteem võimaldab ümberõpet ja uute tegevuste arendamist.

Muudatusettepanek 115
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Toetus võib hõlmata ka lõikes 1 
osutatud kvaliteedikavade alla kuuluvate 
toodete reklaami- ja teavituskulusid.

Or. pt

Muudatusettepanek 116
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Aitavad edendada majanduskasvu, 
säilitada töökohti tootmisahelas ja võtta 
kasutusele uusi tööstusharusid 
põllumajandusettevõtete jaoks näiteks 
turismi- või sotsiaalvaldkonnas.

Or. de

Selgitus

Investeerimismeetmed peavad olema kättesaadavad ettevõtete nii turismialasele (talupuhkus) 
kui ka sotsiaalsele (Green Care) laienemisele.

Muudatusettepanek 117
Czesław Adam Siekierski
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõike 1 punkti b kohast toetuse 
ülemmäära kohaldatakse ainult mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
suhtes komisjoni soovituse 2003/361/EÜ 
tähenduses. Nimetatud soovituse artikli 2 
lõikega 1 hõlmamata ettevõtjate suhtes, 
millel on vähem kui 750 töötajat või mille 
käive on väiksem kui 200 miljonit eurot, 
vähendatakse abi ülemmäära poole võrra.

Or. en

Selgitus

Hindan negatiivseks seda, et ettepanek võimaldab toetada töötleva tööstuse ettevõtteid 
olenemata nende suurusest (seni on suurimad majandusüksused välja jäetud). Tugeva 
turupositsiooniga suured ettevõtted suudavad tänu mastaabisäästule investeerida oma 
arengusse riikliku toetuseta. Kui lubada liikmesriikidel selles suhtes otsuseid vastu võtta, võib 
see kaasa tuua ühtse turu konkurentsieeskirjade moonutamise.

Muudatusettepanek 118
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) pensionimaksed 
põllumajandustootjatele, kes annavad 
oma ettevõtte jäädavalt üle teisele 
põllumajandustootjale.

Or. en

Selgitus

Praegune ennetähtaegselt pensionile jäämise kava tuleks säilitada.
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Muudatusettepanek 119
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

Lõike 1 punkti a alapunkti ii kohast toetust 
antakse põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele, kes mitmekesistavad oma 
tegevusvaldkonda mittepõllumajanduslike 
tegevustega, maapiirkondade teistele 
elanikele, samuti antakse seda 
mittepõllumajandusliku tegevusega 
hõlmatud mikro- ja väikeettevõtjatele 
maapiirkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele.

Lõike 1 punkti b kohast toetust antakse 
maapiirkondades mittepõllumajandusliku 
tegevusega hõlmatud mikro- ja 
väikeettevõtetele ning 
põllumajandustootjatele või 
põllumajandustootja majapidamise 
liikmetele ja maapiirkondade teistele 
elanikele.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Riikka Manner
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lõike 1 punkti c a kohast toetust 
antakse vähemalt 60-aastastele 
põllumajandustootjatele, kes on pidanud 
põllumajandusettevõtet vähemalt 10 
aastat ja kes kohustuvad oma ettevõtte ja 
vastavad toetusõigused jäädavalt üle 
andma teisele põllumajandustootjale ning 
lõpetama jäädavalt igasuguse 
tulundusliku põllumajandustegevuse.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjarühmade loomist põllumajandus- ja 
metsandussektoris selleks, et:

1. Käesoleva meetme kohast toetust 
antakse eesmärgiga hõlbustada 
tootjaorganisatsioonide loomist või nende 
suuruse ja ulatuse suurendamist
põllumajandus- ja metsandussektoris 
selleks, et:

Or. pt

Muudatusettepanek 123
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kohandada kõnealustesse rühmadesse
kuuluvate tootjate toodangut ja 

(a) kohandada kõnealustesse 
organisatsioonidesse kuuluvate tootjate 
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tootmisprotsessi turunõuetele; toodangut ja tootmisprotsessi turunõuetele;

Or. en

Muudatusettepanek 124
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) edendada tootjarühmade muid tegevusi 
nagu äri- ja turustusoskuste arendamine 
ning uuendusprotsesside korraldamine ja 
lihtsustamine.

(d) edendada tootjaorganisatsioonide muid 
tegevusi, nagu äri- ja turustusoskuste 
arendamine ning uuendusprotsesside 
korraldamine ja lihtsustamine.

Or. pt

Muudatusettepanek 125
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) võita asjaomase turu suuruse osas 
liikmete arvu või turustatud toodangu 
väärtuse suurendamise kaudu selle turu 
maksimaalse piirmäärani;

Or. pt

Muudatusettepanek 126
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt d b (uus)
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 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d b) võita ulatuse osas ühinemise, 
liitumise või kaubanduskokkulepete 
kaudu, mis edendavad tegevuse 
koostoimet ja täiendavust 
tootjaorganisatsioonide vahel, või 
vertikaalse integratsiooni kaudu.

Or. pt

Muudatusettepanek 127
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – esimene lõik

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust võib anda tootjarühmadele, keda 
liikmesriigi pädev asutus on tunnustanud
esitatud äriplaani alusel. Toetust võib anda
üksnes tootjarühmadele, kes kuuluvad 
VKEde määratluse alla.

Toetust antakse tootjaorganisatsioonidele, 
keda liikmesriigi pädev asutus ametlikult 
tunnustab vastavalt määruse [ÜTK 
määrus] artiklile 106 ja esitatud äriplaani 
alusel. Toetust võib anda üksnes 
tootjaorganisatsioonidele, kes kuuluvad 
VKEde määratluse alla.

Or. pt

Muudatusettepanek 128
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 – teine lõik

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad kontrollima, et viie 
aasta möödumisel tootjarühma 
tunnustamisest on äriplaani eesmärgid on 
saavutatud.

Liikmesriigid peavad kontrollima, et viie 
aasta möödumisel käesolevas artiklis ette 
nähtud toetuse andmisest on äriplaani 
eesmärgid on saavutatud.

Or. pt
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Muudatusettepanek 129
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 – esimene lõik

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toetust makstakse kindlasummalise 
toetusena iga-aastaste osadena esimese viie 
aasta jooksul alates kuupäevast, mil 
tootjarühma äriplaani alusel tunnustati. 
Toetus arvutatakse tootjarühma turustatud 
aastatoodangu alusel. Liikmesriigid 
maksavad viimase osa välja alles pärast 
seda, kui on kontrollitud, kas äriplaan on 
nõuetekohaselt rakendatud.

Toetust antakse kindlasummalise toetusena 
iga-aastaste osamaksete teel esimese viie 
aasta jooksul alates käesolevas artiklis ette 
nähtud toetuse andmise kuupäevast. 
Toetus arvutatakse tootjarühma turustatud 
aastatoodangu väärtuse alusel. 
Liikmesriigid maksavad viimase osa välja 
alles pärast seda, kui on kontrollitud, kas 
äriplaan on nõuetekohaselt rakendatud.

Or. pt

Muudatusettepanek 130
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3 – teine lõik

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimesel aastal võivad liikmesriigid 
maksta tootjarühmadele toetust, mille 
arvutamisel on aluseks võetud tootjarühma 
liikmete poolt rühmaga liitumisele 
eelnenud kolme aasta jooksul turustatud 
toodangu keskmine. Metsandussektori 
tootjarühmade puhul arvutatakse toetus 
tootjarühma liikmete poolt tunnustamisele 
eelnenud viimase viie aasta jooksul 
turustatud toodangu keskmise alusel, jättes 
välja kõige kõrgema ja kõige madalama 
näitaja.

Esimesel aastal võivad liikmesriigid 
maksta tootjaorganisatsioonidele toetust, 
mille arvutamisel on aluseks võetud 
tootjarühma liikmete poolt 
organisatsiooniga liitumisele eelnenud 
kolme aasta jooksul turustatud toodangu 
keskmine. Metsandussektori tootjarühmade 
puhul arvutatakse toetus tootjarühma 
liikmete poolt tunnustamisele eelnenud 
viimase viie aasta jooksul turustatud 
toodangu keskmise alusel, jättes välja 
kõige kõrgema ja kõige madalama näitaja.

Or. pt
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Muudatusettepanek 131
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis sisaldavad 
ühte või enamat põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustust 
põllumajandusmaal. Põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimatoetust võib anda ka 
muudele maavaldajatele või muudele 
maavaldajate rühmadele, kui see on 
keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.

2. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetme kohast toetust makstakse 
põllumajandustootjatele, 
põllumajandustootjate rühmadele või 
põllumajandustootjate ja muudele 
maavaldajate rühmadele, kes teevad 
vabatahtlikult toiminguid, mis sisaldavad 
ühte või enamat põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustust 
põllumajandusmaal või 
põllumajanduslikul eesmärgil kasutataval 
maal või on võtnud 
investeerimismeetmeid kliimamuutustega 
kohanemiseks. Põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimatoetust võib anda ka 
põllumajandustootjate rühmadele, kui see 
on keskkonnaeesmärkide saavutamise 
seisukohast põhjendatud.

Or. de

Selgitus

Kõnealuse meetme sihtrühm on eelkõige põllumajandustootjad. Arvesse tuleb võtta juba 
olemasolevaid programme ja meetmeid.

Muudatusettepanek 132
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 

3. Põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimatoetuse maksed hõlmavad ainult neid 
kohustusi, mis on rangemad kui määruse 
(EL) nr HR/2012 VI jaotise I peatükis 
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kehtestatud vastavad kohustuslikud nõuded 
ning muud määruse (EL) nr DP/2012 III 
jaotise 2. peatükis kehtestatud vastavad 
kohustuslikud nõuded, vastavad 
minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud
nõuded esitatakse programmis.

kehtestatud vastavad kohustuslikud 
nõuded, vastavad minimaalsed väetiste ja 
taimekaitsevahendite kasutuse nõuded ning 
muud asjakohased siseriiklike 
õigusaktidega kehtestatud kohustuslikud 
nõuded. Kõik sellised kohustuslikud 
nõuded esitatakse programmis.

Or. de

Selgitus

Kõiki põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmeid tuleks tunnustada, suurendamata 
alusnäitajat otsetoetuste keskkonnasäästlikumaks muutmise nõudena.

Muudatusettepanek 133
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20 % ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30 %.

6. Toetust makstakse aasta kaupa ning 
toetussummadega hüvitatakse 
toetusesaajatele võetud kohustustest 
tingitud lisakulud ning saamatajäänud tulu 
kas tervikuna või osaliselt. Vajaduse korral 
kaetakse toetusest ka tehingukulud kuni 
20% ulatuses põllumajanduse keskkonna-
ja kliimakohustuste eest makstavast 
toetusest. Põllumajandustootjate rühma 
võetud kohustuste puhul on ülemmäär 
30%. EAFRD toetused võivad olla seotud 
määruse (EL) nr DP/2012 III jaotise 2. 
peatükis hõlmatud meetmetega.

Or. de

Selgitus

Vastuvõetud põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed peaksid automaatselt täitma 
keskkonnasäästlikumaks muutmise nõudeid ja seetõttu peaks kõiki meetmeid käsitlema 
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keskkonnasäästlikumaks muutmisena ning need peaks olema mõlemas sambas abikõlblikud.

Muudatusettepanek 134
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Eelmises lõikes nimetatud makse 
arvutamiseks juhtudel, kus on oht, et 
hüljatakse keskkonnale ja kliimale 
soodsad tavad, võib liikmesriik kasutusele 
võtta alternatiivkulu kontseptsiooni.

Or. pt

Muudatusettepanek 135
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisakulude ja saamatajäänud tulu 
arvutamise alus on võrdlus aladega, mida 
ei mõjuta looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangud, võttes arvesse määruse 
(EL) nr DP/2012 III jaotise 3. peatüki 
kohaseid toetusi.

Lisakulude ja saamatajäänud tulu 
arvutamise alus on võrdlus aladega, mida 
ei mõjuta looduslikust või muust eripärast 
tingitud piirangud, võttes arvesse määruse 
(EL) nr DP/2012 III jaotise 3. peatüki 
kohaseid toetusi. Toetused tuleb 
asjakohaselt diferentseerida, võttes 
arvesse
– iga piirkonna olukorda ja 
arengueesmärke;
– põllumajandust mõjutavate püsivate 
ebasoodsate looduslike tingimuste 
raskust;
– tootmisliiki ning vajaduse korral ka 
talumajapidamise majanduslikku 
struktuuri.
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Or. de

Selgitus

Arvesse tuleb võtta seda, et erinevate tootmisliikidega ja eri tootmispiirkondades asuvatel 
majapidamistel on erinevad kulutused ja majapidamise juhtimise kulud.

Muudatusettepanek 136
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Toetuse suurus määratakse kindlaks I 
lisas sätestatud miinimum- ja 
maksimumsummade vahemikus.

3. Toetuse suurus määratakse kindlaks I 
lisas sätestatud miinimum- ja 
maksimumsummade vahemikus. 
Ülemmäärast suuremat hüvitist võib 
maksta tingimusel, et kõigi asjaomase 
programmitöö tasandil antavate hüvitiste 
keskmine summa ei ületa kõnesolevat 
ülemmäära.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidel peab olema võimalus kehtestada erinevate tootmisliikidega majapidamistele 
diferentseeritud summasid.

Muudatusettepanek 137
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriikides, kus artikli 33 lõikes 3 
osutatud piirkondade piiritlemine ei ole 
lõpetatud enne 1. jaanuari 2014, 
kohaldatakse lõiget 5 
põllumajandustootjate suhtes, kes saavad 
toetust piirkondades, mis vastasid sellise 

välja jäetud
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toetuse saamise tingimustele 
ajavahemikul 2007–2013. Pärast 
piiritlemise lõpetamist saavad endiselt 
toetuskõlblike piirkondade 
põllumajandustootjad täistoetuse 
käesoleva meetme kohaselt. Piirkondades, 
mis ei ole enam toetuse tingimustele 
vastavad, saavad põllumajandustootjad 
jätkuvalt toetust lõike 5 alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 138
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud kui mägialad vastavad artikli 32 
kohase toetuse saamise tingimustele ja 
neid käsitatakse oluliste looduslike 
piirangutega aladena, kui vähemalt 66 %
kasutatavast põllumajandusmaast vastab 
lävendi poolest vähemalt ühele II lisas 
loetletud kriteeriumile. Selle tingimuse 
täitmine peab olema tagatud kohalike 
haldusüksuste („LAU 2”) vastaval 
tasandil.

Liikmesriigid võivad anda artikli 32 
kohast toetust muudele kui mägialadele, 
mis on oluliste looduslike piirangute tõttu 
ebasoodsas seisundis alad, mis vastasid 
programmitöö perioodil 2007–2013 
toetuse saamise tingimustele määruse 
(EÜ) nr 1698/2005 artikli 36 lõike a 
alapunkti ii kohaselt. Kriteeriumid, mille 
alusel kehtestatakse muud kui mägialad, 
mis on oluliste looduslike piirangute tõttu 
ebasoodsas seisundis, peaksid põhinema 
usaldusväärsetel teaduslikel andmetel, 
võtma arvesse piirkondade olukorda ja 
arengueesmärke ning diferentseeruma 
asjakohaselt vastavalt püsivate 
ebasoodsate looduslike tingimuste 
raskusele ja tootmisliigile ning vajaduse 
korral ka talumajapidamiste 
majanduslikule struktuurile.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanek muude piirangutega alade uue määratlemise kohta ei ole kõikide 
liikmesriikide jaoks kohaldatav. Võttes arvesse parlamendi seisukohti peaks uus süsteem 
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arvestama liimesriikide erinevat olukorda.

Muudatusettepanek 139
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Maaturismiga seotud turismiteenuste 
arendamine ja turustamine.

Or. de

Selgitus

Maaturismi pakkumiste arendamine ja turustamine on maapiirkondade jaoks erakordse 
tähtsusega, kuna see majandusharu on paljudes piirkondades iseäranis põllumajandusega 
seotud.

Muudatusettepanek 140
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Sotsiaalse põllumajandusega seotud 
projektide arendamine (nt green care).

Or. de

Selgitus

Sotsiaalse põllumajanduse pakkumiste arendamine ELi projekti „Green care” eeskujul on 
ühelt poolt oluline maapiirkondadele ja teisalt on see põllumajanduse uus lisamajandusharu.

Muudatusettepanek 141
Luís Paulo Alves
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud 
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meede taimehaiguse või 
kahjuripuhangu likvideerimiseks või selle 
leviku piiramiseks, mille tõttu on 
kahjustunud rohkem kui 30 % asjaomase
põllumajandustootja keskmisest 
aastatoodangust kolme eelneva aasta 
jooksul või eelneva viieaastase perioodi 
kolme aasta keskmisest, välja arvatud 
kõige kõrgem ja kõige madalam näitaja.

1. Artikli 37 lõike 1 punkti a kohast toetust 
antakse üksnes selliste kindlustuslepingute 
puhul, millega on hõlmatud sellise kahju 
hüvitamine, mille on põhjustanud
ebasoodsad ilmastikutingimused või 
looma- või taimehaigus või kahjurite levik, 
või direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt vastu 
võetud meetme puhul sellise taimehaiguse 
või kahjuripuhangu likvideerimiseks või 
selle leviku piiramiseks, mille tõttu 
asjaomane põllumajandustootja kaotab üle 
15% oma keskmisest aastatoodangust. 
Keskmine aastatoodang arvutatakse, 
võttes aluseks kolme eelneva aasta 
näitajad või viie eelneva aasta näitajad, 
arvates välja kõige suurema ja kõige 
väiksema näitaja, või nõuetekohaselt 
põhjendatud erandlikel asjaoludel, võttes 
aluseks konkreetse aasta näitajad eelneva 
viie aasta hulgast.

Põhjustatud kahju ulatuse arvutust võib 
kohandada vastavalt iga tooteliigi 
eriomadustele, kasutades
(a) bioloogilisi indekseid (biomassi 
koguseline kadu) või samaväärseid 
saagikao indekseid, mis on kehtestatud 
põllumajandusettevõtte, kohalikul, 
piirkondlikul või riigi tasandil, või
(b) ilmastikuindekseid (sademete kogus, 
temperatuur jne), mis on kehtestatud 
kohalikul, piirkondlikul või riigi tasandil.

Or. pt

Muudatusettepanek 142
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 30 osutatud ülesannetele võivad 
kohalikud tegevusrühmad täita 
korraldusasutuse ja/või makseasutuse 
poolt delegeeritud lisaülesandeid.

1. Lisaks määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 30 osutatud ülesannetele võivad 
kohalikud tegevusrühmad:

Or. en

Muudatusettepanek 143
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) täita korraldusasutuse ja/või 
makseasutuse poolt delegeeritud 
lisaülesandeid või

Or. en

Muudatusettepanek 144
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) rakendada kohaliku 
arengustrateegia raames üksinda või koos 
partneritega laia territoriaalse mõõtmega 
toiminguid, mida nimetatakse 
„katusprojektiks”.

Or. en

Selgitus

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
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framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path

Muudatusettepanek 145
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kohalikud tegevusrühmad hõlmavad 
ka olemasolevaid LEADERi rühmi, kes 
on juba kvalifitseerunud Leader II1 või 
Leader+2 või nõukogu määruse (EÜ) nr 
1698/2005 (EAFRD)3 artikli 62 alusel, 
tingimusel et kõnealused rühmad 
täidavad kõik määruse [ühissätete 
määrus] artiklites 28, 29 ja 30 sätestatud 
nõuded.
______________
1 Komisjoni teatis liikmesriikidele, milles 
kehtestatakse suunised üldiste toetuste või 
ühtsete rakenduskavade jaoks, mille 
suhtes liikmesriigid võivad esitada 
abitaotlusi maaelu arendamist käsitleva 
ühenduse algatuse („Leader II”) raames 
(EÜT C 180, 1.7.1994, lk 48).
2 Komisjoni 14. aprilli 2000. aasta teatis 
liikmesriikidele, millega kehtestatakse 
maaelu arendamist käsitleva ühenduse 
algatuse (Leader+) suunised (EÜT C 139, 
18.5.2000, lk 5). Teadaannet on viimati 
muudetud komisjoni teatisega, millega 
muudetakse 14. aprilli 2000. aasta 
teadaannet liikmesriikidele, millega 
kehtestatakse maaelu arendamist 
käsitleva ühenduse algatuse (Leader+) 
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suunised (EÜT C 294, 4.12.2003, lk 11).
3 Nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu 
toetuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohalikud tegevusrühmad võivad 
pädevalt makseasutuselt taotleda 
ettemakset, kui selline võimalus on ette 
nähtud maaelu arengu programmis. 
Ettemakse summa ei või ületada 50 %
riiklikust toetusest, mis on seotud 
jooksvate kulude ja elavdamiskuludega.

2. Kohalikud tegevusrühmad võivad 
pädevalt makseasutuselt taotleda 
ettemakset, kui selline võimalus on ette 
nähtud maaelu arengu programmis. 
Ettemakse summa ei või ületada 80%
riiklikust toetusest, mis on seotud 
jooksvate kulude ja elavdamiskuludega.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse kohalike tegevusrühmade märkimisväärseid probleeme laenudele 
juurdepääsemisel, teeme ettepaneku suurendada ettemaksete summat 80%-ni.

Muudatusettepanek 147
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) punktis b nimetatud ettevalmistav 
toetus võib olla ettemakse, mis moodustab 
kuni 100% riiklikust rahastamisosalusest, 
kui selline võimalus on programmis ette 
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nähtud.

Or. en

Selgitus

Teen ettepaneku lisada lõige, milles sätestatakse eeskirjad, mis võimaldavad teha 
katusprojekti elluviimiseks kuni 100% suuruse ettemakse. Need oleksid projektid, millesse on 
otseselt kaasatud partnerid, kes ei taotle rahaliste piirangute tõttu ise toetust. Katusprojekti 
raames saaks kohalik tegevusrühm rahalised vahendid oma partneritele ettemaksena üle 
kanda.

Muudatusettepanek 148
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 3

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niisutuse puhul käsitatakse 
toetuskõlblike kulutustena üksnes selliseid 
investeeringuid, mille puhul varasem 
veekasutus väheneb vähemalt 25 % võrra.
Erandina võib ELiga pärast 2004. aastat 
ühinenud liikmesriikides uutesse 
niisutusseadmetesse tehtud
investeeringuid käsitada toetuskõlblike 
kulutustena, kui keskkonnaanalüüsiga
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning sellest ei tulene kahjulikku 
mõju keskkonnale.

3. Investeeringud uutesse 
niisutusseadmetesse on abikõlblikud, kui 
tõendatakse, et asjaomane investeering on 
säästev ning on kooskõlas vee 
raamdirektiiviga. Olemasolevate 
süsteemide moderniseerimisega seotud 
investeeringud on abikõlblikud, kui 
tõendatakse, et investeeringutega 
parandatakse veekasutust riiklikes tõhusa 
veekasutuse kavades vee raamdirektiivi 
alusel kindlaksmääratud parameetrite 
piires.

Or. pt

Muudatusettepanek 149
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelnevate perioodide tootlust. (b) eelnevate perioodide tootlust, võttes 
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arvesse ajavahemikku 2007–2013.

Or. de

Selgitus

Toetumine 2013. aastale ei ole asjakohane, sest liikmesriikide profiilid olid ajavahemikus 
2007–2013 täiesti erinevad. Perioodi läbilõige on seega sobiv arvestusalus.

Muudatusettepanek 150
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 85 % toetuskõlblikest riiklikest 
kulutustest vähem arenenud piirkondades, 
äärepoolseimates piirkondades ja määruse 
(EMÜ) nr 2019/93 tähenduses väiksematel 
Egeuse mere saartel;

(a) 85% toetuskõlblikest riiklikest 
kulutustest vähem arenenud piirkondades, 
piirkondades, kus toetuste andmine järk-
järgult lõpetatakse, äärepoolseimates 
piirkondades ja määruse (EMÜ) nr 2019/93 
tähenduses väiksematel Egeuse mere 
saartel;

Or. en

Muudatusettepanek 151
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 80 % artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90 %-ni
vähem arenenud piirkondadele, 
äärepoolseimatele piirkondadele ja 
väiksematele Egeuse mere saartele 

(a) 80% artiklites 15, 28 ja 36 osutatud 
meetmetele, määruse (EL) nr [ÜSR/2012] 
artiklis 28 osutatud LEADERi kohalikule 
arengule ning artikli 20 lõike 1 punkti a 
alapunkti i kohastele toimingutele. 
Toetusmäära võib suurendada 90%-ni
vähem arenenud piirkondadele, 
piirkondadele, kus toetuste andmine järk-
järgult lõpetatakse, äärepoolseimatele 
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määruse (EMÜ) nr 2019/93 tähenduses; piirkondadele ja väiksematele Egeuse mere 
saartele määruse (EMÜ) nr 2019/93 
tähenduses;

Or. en

Muudatusettepanek 152
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt a a (uus)

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) 60% artiklis 29 osutatud 
põllumajanduse keskkonna- ja 
kliimameetmetele. Toetusmäära võib 
suurendada 90%-ni vähem arenenud 
piirkondadele, äärepoolseimatele 
piirkondadele ja väiksematele Egeuse 
mere saartele määruse (EMÜ) nr 2019/93 
tähenduses;

Or. pt

Muudatusettepanek 153
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 – punkt b

 Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 100 % toimingutele, mida rahastatakse 
vastavalt artiklile 66.

(b) 100% toimingutele, mida rahastatakse 
vastavalt artiklile 66 ja artiklile 38.

Or. pt

Muudatusettepanek 154
Richard Seeber
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Rahaliste vahendite suhtes, mis 
kantakse määruse (EL) nr DP/2012 artikli 
14 kohaselt EAFRD-le üle, kehtib lõike 3 
kohane ühtne rahastamisosaluse määr.

Or. de

Selgitus

Rahalistel vahenditel, mida kantakse paindlikkuse raames EAFRD-le üle, peab olema ühtsuse 
mõttes sama toetuse määr nagu teistel EAFRD meetmetel.

Muudatusettepanek 155
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollib programmi hindamiskavaga 
seotud tegevusi ja väljundeid;

(b) kontrollib korraldusasutuse esitatud
hindamiskava ja edusamme selle 
rakendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 156
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 31. maiks 2016 ja iga järgmise aasta 31. 
maiks kuni 2023. aastani (kaasa arvatud) 
esitab liikmesriik komisjonile maaelu 
arengu programmi rakendamise 
aastaaruande eelmise kalendriaasta kohta. 
2016. aastal esitatav aruanne hõlmab 2014. 

1. 30. juuniks 2016 ja iga järgmise aasta 
30. juuniks kuni 2022. aastani (kaasa 
arvatud) esitab liikmesriik komisjonile 
maaelu arengu programmi rakendamise 
aastaaruande eelmise kalendriaasta kohta. 
Liikmesriik esitab lõpliku 
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ja 2015. kalendriaastat. rakendamisaruande 31. detsembriks 2023. 
2016. aastal esitatav aruanne hõlmab 2014. 
ja 2015. kalendriaastat.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui maaelu arengu programmis on 
ette nähtud vahendid, mis sisaldavad 
riigiabi elemente, ei ole vaja nendest 
vahenditest eraldi teatada.

Or. en

Selgitus

Nõuan ELi õigusaktide muutmist, et vältida konkreetsete toetusvahendite eraldi heakskiitmise 
menetlust, mis lähtub konkurentsipoliitikale vastavuse seisukohast. 


