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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. kordab, et on seisukohal, et võttes 

arvesse väga erinevaid ülesandeid ja 

eesmärke, millele ühine 

põllumajanduspoliitika peab vastama, 

tuleks ühisele põllumajanduspoliitikale 

2013. aastal eraldatavad summad jätta 

järgmisel finantsplaneerimise perioodil 

vähemalt samale tasemele; on seisukohal, 

et uue ühise põllumajanduspoliitika 

eelarveeraldisi tuleks tulemuslikumalt ja 

tõhusamalt jaotada, mis tähendab muu 

hulgas seda, et otsetoetusi ja maaelu arengu 

toetusi tuleks liikmesriikide, piirkondade ja 

põllumajandusettevõtjate vahel praeguse 

lõhe vähendamiseks õiglaselt jagada; 

rõhutab sellega seoses ühise 

põllumajanduspoliitika teise samba olulist 

rolli, mis aitab oluliselt kaasa 

investeeringutele ja töökohtade loomisele 

maapiirkondades, põllumajandussektori 

tulemuslikkuse ja konkurentsivõime 

27. kordab, et on seisukohal, et võttes 

arvesse väga erinevaid ülesandeid ja 

eesmärke, millele ühine 

põllumajanduspoliitika peab vastama, 

tuleks ühisele põllumajanduspoliitikale 

2013. aastal eraldatavad summad jätta 

järgmisel finantsplaneerimise perioodil 

vähemalt samale tasemele; on seisukohal, 

et uue ühise põllumajanduspoliitika 

eelarveeraldisi tuleks tulemuslikumalt ja 

tõhusamalt jaotada, mis tähendab muu 

hulgas seda, et otsetoetusi ja maaelu arengu 

toetusi tuleks liikmesriikide, piirkondade ja 

põllumajandusettevõtjate vahel õiglaselt 

jagada; toetab mõtet lähendada 

otsetoetusi liikmesriikide vahel ja sees; 

praeguse lõhe vähendamiseks; rõhutab 

sellega seoses ühise põllumajanduspoliitika 

teise samba olulist rolli, mis aitab oluliselt 

kaasa investeeringutele ja töökohtade 

loomisele maapiirkondades, 
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suurendamisele, arvestades eelkõige uusi 

ülesandeid, millele on osutatud strateegias 

„Euroopa 2020”, ning keskkonna 

hoidmisele ja bioloogilise mitmekesisuse 

säilitamisele; 

põllumajandussektori tulemuslikkuse ja 

konkurentsivõime suurendamisele, 

arvestades eelkõige uusi ülesandeid, 

millele on osutatud strateegias „Euroopa 

2020”, ning keskkonna hoidmisele ja 

bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele; 

Or. en 

 

 


