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LÜHISELGITUS

Aluslepingus eristatakse komisjonile delegeeritud õigust võtta vastu muid kui seadusandlikke 
akte, mis on üldkohaldatavad ja mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid 
mitteolemuslikke osi, ning õigust võtta vastu ühetaolisi tingimusi, mis on vajalikud liidu 
õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks.

Seadusandja teeb komisjonile ülesandeks lisada täiendavaid elemente, mis on vajalikud 
seadusandja poolt kavandatud süsteemi nõuetekohaseks toimimiseks. Seadusandja on andnud 
komisjonile rakendamisvolitused, et tagada liikmesriikides asjaomase korra ühetaoline 
kohaldamine.

Käesolev tekst, millega muudetakse määrust 1659/2005, on raportööri arvates eesmärgi 
täitmiseks piisav. Siiski esitab ta kolm muudatusettepanekut, milles rõhutatakse vajadust 
täiustada selles valdkonnas valitsemistava seeläbi, et nõutakse kõigi otsuste puhul kohalike ja 
piirkondlike esindajate ja sidusrühmade täielikku osalemist. 

Eriti täpne peab raportööri arvates olema majanduslike ja keskkonnanõuete vahelise tasakaalu 
lõplik reguleerimine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Nõuandeteenuste kasutamine peaks 
aitama põllumajandustootjatel hinnata oma 
põllumajandusettevõtte tulemuslikkust 
ning kindlaks määrata vajalikud 
muudatused seoses kohustuslike 
majandamisnõuetega ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimustega, 
mis on sätestatud nõukogu 19. jaanuari 
2009. aasta määruses (EÜ) nr 73/2009 
(millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate 
otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad 
toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) 
ning seoses tööohutust käsitlevate 

(13) Nõuandeteenuste kasutamine peaks 
aitama põllumajandustootjatel hinnata oma 
põllumajandusettevõtte tulemuslikkust 
ning kindlaks määrata vajalikud 
muudatused seoses kohustuslike 
majandamisnõuetega ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimustega, 
mis on sätestatud nõukogu 19. jaanuari 
2009. aasta määruses (EÜ) nr 73/2009 
(millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate 
otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad 
toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) 
ning seoses tööohutust käsitlevate 
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ühenduse nõuetega. Arvestades, et 
nõuandeteenuste kasutamise toetus on juba 
mitu aastat olemas olnud, tuleks lihtsustada 
täpsemalt vajadusi järgivat 
nõuandeteenuste kasutamist, et abisaaja 
individuaalseid vajadusi paremini arvesse 
võtta.

ühenduse nõuetega. Arvestades, et 
nõuandeteenuste kasutamise toetus on juba 
mitu aastat olemas olnud, tuleks lihtsustada 
täpsemalt vajadusi järgivat 
nõuandeteenuste kasutamist, et abisaaja 
individuaalseid vajadusi paremini arvesse 
võtta. Liikmesriike peaks ergutama looma 
interneti lairibatehnoloogia abil 
põllumajandustootjate e-nõustamise 
platvorme. Tuleks ka soodustada kõiki 
selliseid kohalike ja piirkondlike asutuste 
nõustamisteenuseid, mis edendavad 
põllumajandustootjate seas 
infotehnoloogia kasutamist. 

Or. en

Selgitus

E-nõustamine annab liikmesriikidele unikaalse võimaluse suhelda kaugete piirkondade 
põllumajandustootjatega. Üks majandusarengu eeltingimus on see, et internetiteenused, 
näiteks interneti lairibaühendus, oleks põllumeestele paremini kättesaadav.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiivi nr 92/43/EÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta) artikli 10 kohaselt 
tuleb liikmesriikidel seoses Natura 2000 
võrgustiku ökoloogilise sidususe 
parandamisega püüda soodustada selliste 
maastikuvormide kaitsekorraldust, mis 
nende pikisuunalise ja katkematu struktuuri 
tõttu või puhkepaikadena on looduslike 
liikide rändele, levikule ja geenivahetusele 
väga olulised. Sellised alad peaksid saama 
Natura 2000 toetusi. Kuid selleks, et tagada 
toetuste jätkuv esmane kasutamine 
määratud Natura 2000 alade jaoks, on 
asjakohane piirata nende osakaalu 
võrreldes määratud Natura 2000 aladega. 

(17) Nõukogu 21. mai 1992. aasta 
direktiivi nr 92/43/EÜ (looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse kohta) artikli 10 kohaselt 
tuleb liikmesriikidel seoses Natura 2000 
võrgustiku ökoloogilise sidususe 
parandamisega püüda soodustada selliste 
maastikuvormide kaitsekorraldust, mis 
nende pikisuunalise ja katkematu struktuuri 
tõttu või puhkepaikadena on looduslike 
liikide rändele, levikule ja geenivahetusele 
väga olulised. Sellised alad peaksid saama 
Natura 2000 toetusi. Kuid selleks, et tagada 
toetuste jätkuv esmane kasutamine 
määratud Natura 2000 alade jaoks, on 
asjakohane piirata nende osakaalu 
võrreldes määratud Natura 2000 aladega. 
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Seda tehes tuleks piirkondlikel ja 
kohalikel asutustel leida tasakaal 
keskkonnanormide ja kohaliku arengu 
vajaduste vahel.

Or. en

Selgitus

Et keskkonnanormid ei läheks kohaliku arenguga vastuollu, tuleb leida kompromiss, mis 
võimaldab arvestada nii majandusinvesteeringute kui ka keskkonnakaitse vajadusi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Igal liikmesriigil tuleb luua riiklik 
maaeluvõrgustik. Selleks et riiklikud 
maaeluvõrgustikud oleks loodud ühtselt ja 
samamoodi, tuleks komisjonil 
rakendusaktidega määrata selliste 
võrgustike loomise ja tegevuse üksikasjad.

(19) Igal liikmesriigil tuleb luua riiklik 
maaeluvõrgustik, mis hõlmaks riikliku, 
piirkondliku ja kohaliku tasandi 
esindajaid. Selleks et riiklikud 
maaeluvõrgustikud oleks loodud ühtselt ja 
ühetaoliselt, tuleks komisjonil 
rakendusaktidega määrata selliste 
võrgustike loomise ja tegevuse üksikasjad.

Or. en

Selgitus

Tähtis on, et lisaks sidemete loomisele iga liikmesriigi ja selle riikliku maaeluvõrgustiku vahel 
koosneksid kõik riiklikud maaeluvõrgustikud riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi 
esindajatest, et tagada tihe side kodanike vajadustega. 


