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LÜHISELGITUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) loodi algselt määrusega (EÜ) nr 
1927/20061 programmiperioodiks 2007 – 2013, et ELil oleks võimalik näidata üles oma 
solidaarsust ja abistada töötajaid, kes on kaotanud töö globaliseerumise tõttu maailma 
kaubanduses toimunud oluliste struktuurinihete tagajärjel, kui nimetatud koondamistel on 
märgatav kahjulik mõju piirkonna või kohalikule majandusele. EGFi eesmärk oli aktiivse 
tööturupoliitika meetmete kaasrahastamisega hõlbustada töötajate tööturule naasmist 
majanduse tõsiste häirete all kannatavates valdkondades, sektorites, piirkondades või 
tööturgudel.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kui ELi sotsiaalpoliitika rahastamisvahendi 
pakutav lisandväärtus seisneb selles, et ta annab nähtavat, konkreetset ja sihipärast rahalist 
toetust individuaalsetele programmidele, mille eesmärk on kollektiivsete vallandamiste alla 
langenud töötajate kutseoskuste ja tööhõive taastamine.

Raportöör toetab komisjoni ettepanekut jätkata Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi meetmetega ka pärast 2013. aastat, kuna see näitab poliitilist tahet arendada Euroopa 
sotsiaalset alussammast, mis täiendab liikmesriikide poliitikat ja taaselustab üleeuroopalise 
lähenemise kutseõppele.

Seejuures ei nõustu raportöör aga komisjoni ettepanekuga laiendada EGFi kohaldamisala ka 
põllumajandussektorile, kuna arvab, et ELi ja kolmandate riikide vaheliste 
vabakaubanduslepingute väljavaated ei tohiks sõltuda Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondist. Raportöörile tundub, et 2,5 miljardit eurot, millega tahetakse 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kaudu Euroopa põllumajandustootjaid 
toetada, ei ole kohane ei oma eesmärgi ega ka põllumajandussektori jaoks kavandatava 
summa suuruse osas. Vastupidi, vabakaubanduslepingute läbirääkimistel peab EL tagama 
oma poliitika sidususe ühise põllumajanduspoliitikaga tervikuna.

Raportöör toetab fondi meetmete laiendamist füüsilisest isikust ettevõtjatele, kuna neil on 
kohalikel tööturgudel suur tähtsus ning seetõttu mõjutavad globaliseerumisest tingitud 
struktuurinihked neid niisama palju nagu palgatöötajaid, kuid on vastu mõttele hõlmata 
EGFiga ka mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juhte-omanikke, kuna fondi 
eesmärk on keskenduda globaliseerumisest kõige rängemini mõjutatud ühiskonnagruppidele.

Suurendamaks väiksemate vallandatud töötajate rühmade võimalusi Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondilt abi saada, teeb raportöör ettepaneku alandada taotluste künnist 
kavandatud 500 asemel 200 vallandatud töötajale. See võiks positiivselt mõjutada 
potentsiaalseid abisaajaid ning suurendada tööturule naasmise võimalusi kõigis ELi 
piirkondades.

Eelnimetatud põhjustel toetab raportöör Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 
tegevuse jätkamist, juhib aga seejuures tähelepanu vajadusele muuta fondi kohaldamisala.

                                               
1 ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Teatise „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve” kohaselt 
tuleks EGFi reguleerimisala laiendada, et 
lihtsustada põllumajandustootjate 
kohanemist uue turuolukorraga, mis 
tuleneb rahvusvahelistest 
kaubanduslepingutest 
põllumajandussektoris ning mille 
tagajärjel põllumajandustootjad peavad 
oma tegevust muutma või 
märkimisväärselt kohandama, et olla 
struktuurselt konkurentsivõimelisem või 
lihtsustada nendeüleminekut 
mittepõllumajanduslikule tegevusele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Säilitamaks EGFi üleeuroopalist 
mõõdet, tuleks toetustaotlus esitada juhul, 
kui koondatute arv jõuab teatava 
miinimummäärani. Väikeste tööturgude 
puhul, nagu väiksed liikmesriigid või 
äärepoolsemad piirkonnad, ning erandlikel 
asjaoludel võib taotluse esitada väiksema 
koondamiste arvu puhul. 
Põllumajandustootjate puhul peaks 

(6) Säilitamaks EGFi üleeuroopalist 
mõõdet, tuleks toetustaotlus esitada juhul, 
kui koondatute arv jõuab teatava 
miinimummäärani. Väikeste tööturgude 
puhul, nagu väiksed liikmesriigid või 
äärepoolsemad piirkonnad, ning erandlikel 
asjaoludel võib taotluse esitada väiksema 
koondamiste arvu puhul. 
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komisjon kehtestama vajalikud 
kriteeriumid seoses iga kaubanduslepingu 
tagajärgedega.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid, ajutisi töötajaid kui 
ka mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevaid omanikke, samuti füüsilisest 
isikust ettevõtjaid, kes oma tegevuse 
lõpetavad, ning põllumajandustootjaid, 
kes muudavad või kohandavad oma 
tegevusala kaubanduslepingute tõttu 
muutunud turuolukorras.

(7) Koondatud töötajatel peab olema 
võrdne juurdepääs EGFile sõltumata nende 
töölepingu või töösuhte liigist. Seetõttu 
tuleks käesoleva määruse kohaldamisel 
lugeda koondatud töötajateks nii tähtajalise 
töölepinguga töötajaid kui ka ajutisi 
töötajaid, samuti füüsilisest isikust 
ettevõtjaid, kes oma tegevuse lõpetavad.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Põllumajandustootjate puhul tuleks 
EGFi reguleerimisalasse kaasata 
toetusesaajad, keda on mõjutanud 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud kahepoolsed 
lepingud või mitmepoolsed lepingud, mis 
on sõlmitud Maailma 

välja jäetud
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Kaubandusorganisatsiooni raames. See 
hõlmab põllumajandustootjad, kes on 
muutnud või märkimisväärselt 
kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust seoses 
kaubanduslepingu parafeerimisega ning 
lõpeb kolm aastat pärast nende täielikku 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata aktiivsetele tööturumeetmetele, 
mille eesmärk on aidata koondatud 
töötajatel kiiresti tööturule naasta, kas siis 
oma tegevusalal või väljaspool seda, kaasa 
arvatud põllumajandussektor. Seetõttu 
tuleks piirata rahaliste toetuste hõlmamist 
individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti.

(9) EGFi rahaline toetus tuleks peamiselt 
suunata aktiivsetele tööturumeetmetele, 
mille eesmärk on aidata koondatud 
töötajatel kiiresti tööturule naasta, kas siis 
oma tegevusalal või väljaspool seda. 
Seetõttu tuleks piirata rahaliste toetuste 
hõlmamist individuaalsesse kooskõlastatud 
teenustepaketti.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks peaks kulude katteks saama 
toetust alates kuupäevast, mil liikmesriigil 
tekivad EGFi rakendamise halduskulud või 
alates kuupäevast, mil liikmesriik alustab 
individuaalsete teenuste osutamist, või, 
põllumajandustootjate puhul, alates 

(15) Käesoleva määruse rakendamise 
lihtsustamiseks peaks kulude katteks saama 
toetust alates kuupäevast, mil liikmesriigil 
tekivad EGFi rakendamise halduskulud või 
alates kuupäevast, mil liikmesriik alustab 
individuaalsete teenuste osutamist.



PA\893868ET.doc 7/15 PE483.720v01-00

ET

kuupäevast, mis on sätestatud artikli 4 
lõike 3 kohases komisjoni õigusaktis.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et katta vajadusi, mis tekivad 
iga aasta viimastel kuudel, on vaja tagada, 
et vähemalt neljandik EGFi aastasest 
maksimumsummast oleks 1. septembriks 
järel. Ülejäänud aasta jooksul tuleb 
rahalisi toetusi maksta nii, et võetakse 
arvesse ülemmäära, mis on 
põllumajandustootjatele antavate toetuste 
jaoks kehtestatud mitmeaastases 
finantsraamistikus

(16) Selleks et katta vajadusi, mis tekivad 
iga aasta viimastel kuudel, on vaja tagada, 
et vähemalt neljandik EGFi aastasest 
maksimumsummast oleks 1. septembriks 
järel. 

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi 
majanduskasvule ja tööhõivele, et liit saaks 
näidata üles oma solidaarsust töötajatega, 
kes on kaotanud töö maailma kaubanduses 
globaliseerumise tõttu toimunud oluliste 
struktuurimuutuste tagajärjel, 
põllumajandust mõjutavate 
kaubanduslepingute tagajärjel või 
ootamatu kriisi tõttu, ning anda rahalist 
toetust nende kiireks tööturule 
tagasipöördumiseks või 
põllumajandustegevuse muutmiseks või 

EGFi eesmärk on aidata kaasa ELi 
majanduskasvule ja tööhõivele, et liit saaks 
näidata üles oma solidaarsust töötajatega, 
kes on kaotanud töö maailma kaubanduses 
globaliseerumise tõttu toimunud oluliste 
struktuurimuutuste tagajärjel või ootamatu 
kriisi tõttu, ning anda rahalist toetust nende 
kiireks tööturule tagasipöördumiseks.
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märkimisväärseks kohandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötajatele, kes on muutnud või 
kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust ajavahemiku 
jooksul, mis algab sellistele ELi poolt 
sõlmitud kaubanduslepingute 
parafeerimisest, mis sisaldavad 
asjaomases põllumajandussektoris 
kaubanduse liberaliseerimise meetmeid, 
ning lõpeb kolm aasta pärast meetmete 
täielikku rakendamist, eeldusel et need 
kaubandusmeetmed põhjustasid 
põllumajandustoote või -toodete impordi 
suurenemise ELi, mis käivitas kõnealuste 
toodete märkimisväärse hinnalanguse ELi 
tasandil või vajaduse korral ka riiklikul 
või piirkondlikul tasandil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „töötaja” – mikroettevõtete ning väikese 
ja keskmise suurusega ettevõtete 
juhtidena tegutsevad omanikud ning
füüsilisest isikust ettevõtjaid (k.a 
põllumajandustootjad) ja kõik 
ettevõtlusega seotud leibkonna liikmed, 
eeldusel et põllumajandustootjate puhul 

d) „töötaja” – füüsilisest isikust ettevõtjad
ja kõik ettevõtlusega seotud leibkonna 
liikmed.
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nad juba tootsid toodangut, mida 
asjaomane kaubandusleping mõjutas, 
enne kui asjaomast sektorit puudutavaid 
meetmeid rakendati.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nelja kuu jooksul kaotab mõne 
liikmesriigi ettevõttes töö vähemalt 
500 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kes 
koondatakse nimetatud ettevõtte tarnijate 
või tootmisahela järgmise etapi tootjate 
juures;

a) nelja kuu jooksul kaotab mõne 
liikmesriigi ettevõttes töö vähemalt 
200 töötajat, kaasa arvatud töötajad, kes 
koondatakse nimetatud ettevõtte tarnijate 
või tootmisahela järgmise etapi tootjate 
juures;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) üheksa kuu jooksul kaotab töö vähemalt 
500 töötajat, kes töötavad eelkõige 
väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes, mis tegutsevad NACE Rev. 2 
jaos määratletud ühes majandussektoris ja 
asuvad NUTS II tasandi piirkonnas või 
kahes külgnevas piirkonnas või rohkem kui 
kahes NUTS II tasandi külgnevas 
piirkonnas, eeldusel et nende piirkondade 
hulgas kahes kaotab kokku töö vähemalt 
500 töötajat.

b) üheksa kuu jooksul kaotab töö vähemalt 
200 töötajat, kes töötavad eelkõige 
väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes, mis tegutsevad NACE Rev. 2 
jaos määratletud ühes majandussektoris ja 
asuvad NUTS II tasandi piirkonnas või 
kahes külgnevas piirkonnas või rohkem kui 
kahes NUTS II tasandi külgnevas 
piirkonnas, eeldusel et kahes neist 
piirkondadest kaotab töö kokku vähemalt 
200 töötajat.

Or. en
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mis puutub põllumajandustootjatesse, siis 
juhul, kui komisjon leiab pärast 
kaubanduslepingu parafeerimist 
olemasoleva teabe, andmete ja analüüside 
põhjal, et artikli 2 punktis c sätestatud 
toetuse saamise kriteeriumid on 
tõenäoliselt täidetud märkimisväärse arvu 
põllumajandustootjate puhul, võtab ta 
kooskõlas artikliga 24 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega määratakse kindlaks 
toetuskõlblikud sektorid ja tooted, 
vajaduse korral ka mõjutatud 
geograafilised piirkonnad, ning 
sätestatakse ELi tasandi potentsiaalse 
toetuse maksimummäär, kehtestatakse 
põllumajandustootjate jaoks 
võrdlusperiood ja toetuskõlblikkuse 
kriteeriumid ning kulutuste 
toetuskõlblikkuse kuupäevad, samuti 
määratakse kindlaks kuupäev, mis ajaks 
tuleb taotlus esitada, ning vajaduse korral 
taotluste sisu vastavalt artikli 8 lõikele 2.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevad omanikud ja füüsilisest isikust 
ettevõtjad muudavad või 
põllumajandustootjad märkimisväärselt 

Kui füüsilisest isikust ettevõtjad muudavad 
oma tegevusala, siis käesoleva määruse 
tähenduses loetakse sellist olukorda 
koondamiseks.
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kohandavad oma tegevusala, siis 
käesoleva määruse tähenduses loetakse 
sellist olukorda koondamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Mikroettevõtete ning väikese ja 
keskmise suurusega ettevõtete juhtidena 
tegutsevate omanike ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate (k.a põllumajandustootjad)
puhul arvestatakse koondamist alates 
kuupäevast, mil tegevus lõpetati artiklis 2 
sätestatud mis tahes põhjusel ning 
kooskõlas riiklike õigusaktide või 
haldusnormidega, või alates kuupäevast, 
mis on sätestatud artikli 4 lõike 3 alusel 
vastu võetud komisjoni delegeeritud 
õigusaktis.

c) Füüsilisest isikust ettevõtjate puhul 
arvestatakse koondamist alates kuupäevast, 
mil tegevus lõpetati artiklis 2 sätestatud 
mis tahes põhjusel ning kooskõlas riiklike 
õigusaktide või haldusnormidega, või 
alates kuupäevast, mis on sätestatud artikli 
4 lõike 3 alusel vastu võetud komisjoni 
delegeeritud õigusaktis.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) põllumajandustootjad, kes on muutnud 
või kohandanud oma eelnevat 
põllumajanduslikku tegevust seoses 
sellega, et EL on sõlminud 
kaubanduslepingu, millele on osutatud 
artikli 4 lõike 3 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktis.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 
või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks või 
põllumajandustootjate puhul eelneva 
tegevuse muutmiseks või kohandamiseks. 
Individuaalne kooskõlastatud 
teenustepakett võib sisaldada eelkõige 
järgmist:

Rahalist toetust võib anda aktiivsetele 
tööturu meetmetele, mis võivad 
moodustada individuaalse kooskõlastatud 
teenustepaketi osa, mis on suunatud 
koondatavate töötajate tööturule naasmise 
või füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise hõlbustamiseks. Individuaalne 
kooskõlastatud teenustepakett võib 
sisaldada eelkõige järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus, 
töölevõtmise stiimulid tööandjatele, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused hooldajatele 
või põllumajandusettevõtte töötaja 
asendusteenustele), mis kõik peavad 
toimuma dokumenteeritud aktiivse 
tööotsingu või elukestva õppe või 
koolitusmeetmete perioodil;

b) erimeetmed, mida võetakse piiratud 
ajavahemiku vältel, nagu tööotsingu toetus, 
töölevõtmise stiimulid tööandjatele, 
liikuvustoetused, elamiskulud või 
koolitustoetused (k.a toetused 
hooldajatele), mis kõik peavad toimuma 
dokumenteeritud aktiivse tööotsingu või 
elukestva õppe või koolitusmeetmete 
perioodil;

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) põhjendatud analüüs koondamiste ja 
maailma kaubanduses toimunud oluliste 
struktuurimuutuste või ootamatu kriisi 
poolt vallandatud kohaliku, piirkondliku 
või liikmesriigi majanduse ulatusliku häire
või uue turuolukorra kohta liikmesriigi 
põllumajandussektoris, mis tuleneb 
Euroopa Liidu poolt GATTi lepingute 
artikli XXIV alusel sõlmitud 
kahepoolsetest lepingutest või 
mitmepoolsetest lepingutest, mis on 
sõlmitud Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni raames, 
vastavalt artikli 2 punktile c. Kõnealune 
analüüs peab põhinema kõige 
asjakohasemal statistilise ja muu teabe 
tasandil, et tõestada artiklis 4 sätestatud 
sekkumiskriteeriumide täitmist.

a) koondamiste ja maailma kaubanduses 
toimunud oluliste struktuurimuutuste või 
ootamatu kriisi poolt vallandatud kohaliku, 
piirkondliku või liikmesriigi majanduse 
ulatusliku häire põhjendatud analüüs. 
Kõnealune analüüs peab põhinema kõige 
asjakohasema tasandi statistilisel ja muul 
teabel, et tõestada artiklis 4 sätestatud 
sekkumiskriteeriumide täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) vajaduse korral menetlused, mida 
järgitakse sotsiaalpartneritega või muude 
asjaomaste organisatsioonidega
konsulteerimiseks;

g) vajaduse korral menetlused, mida 
järgitakse sotsiaalpartneritega või muude 
asjaomaste organisatsioonide, näiteks 
kohalike ja piirkondlike asutustega
konsulteerimiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) liikmesriigis meetmepaketti teostavate 
asutuste nimed;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon on artikli 8 lõike 3 
kohaselt tehtud hindamise alusel jõudnud 
järeldusele, et tingimused rahalise toetuse 
saamiseks ei ole täidetud, teavitab 
komisjon sellest taotluse esitanud 
liikmesriiki nii kiiresti kui võimalik.

3. Kui komisjon on artikli 8 lõike 3 
kohaselt tehtud hindamise alusel jõudnud 
järeldusele, et tingimused rahalise toetuse 
saamiseks ei ole täidetud, teavitab 
komisjon sellest viivitamatult taotluse 
esitanud liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud
Põllumajandustootjatele makstavate 

toetuste finantsjuhtimine
Erandina artiklitest 21 ja 22, hallatakse ja 
kontrollitakse põllumajandustootjatele 
makstavaid toetusi vastavalt määrusele 
(EÜ) nr ….. ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja järelevalve 
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kohta.

Or. en


