
 

AM\929638ET.doc  PE503.602v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.3.2013 B7-0081/151 

Muudatusettepanek  151 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides  

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev  B7-0081/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega 

(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 

– 2013/2530(RSP)) 

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 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. 

(33) Selleks et tagada liidu rahaliste 

vahendite tõhus kasutamine ning 

põllumajandustootjate võrdne kohtlemine 

kogu liidus, tuleks mägialad ja looduslikust 

või muust eripärast tingitud piirangutega 

alad kindlaks määrata vastavalt 

objektiivsetele kriteeriumidele. 

Looduslikust ja muust eripärast tingitud 

piirangutega alade puhul peaksid need 

olema sotsiaalmajanduslikud ja 

biofüüsikalised kriteeriumid. 
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(37) Kliimamuutuse ja suurema 

hinnakõikumise tõttu seisavad 

põllumajandustootjad tänapäeval silmitsi 

ulatuslike majanduslike ja 

keskkonnaalaste ohtudega. Selles 

kontekstis on tõhus riskijuhtimine 

muutunud põllumajandustootjate jaoks 

üha olulisemaks. Riskijuhtimise meede 

tuleks kehtestada selleks, et aidata 

põllumajandustoojaid kõige levinumate 

riskidega toime tulla. Seepärast peaks see 

meede aitama põllumajandustootjatel 

tasuda saagi, loomade ja taimede 

kindlustusmakseid ning luua ühisfonde 

ning selliste fondide poolt 

põllumajandustootjatele makstavat 

hüvitist looma- või taimehaiguse 

puhangust või keskkonnajuhtumist 

tingitud kahjukannatamise eest. Selle 

meetmega peaks olema hõlmatud ka 

sissetuleku stabiliseerimise vahend 

ühisfondina, et toetada 

põllumajandustootjaid, kelle sissetulek on 

järsult vähenenud. Selle tagamiseks, et 

põllumajandustootjaid koheldakse 

võrdselt kogu liidus, konkurentsi ei 

moonutata ning järgitakse liidu 

rahvusvahelisi kohustusi, tuleks selle 

välja jäetud 
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meetme kohase toetuse andmiseks 

sätestada eritingimused. EAFRD 

eelarveliste vahendite tõhusa ja 

tulemusliku kasutamise tagamiseks tuleks 

anda komisjonile õigus võtta aluslepingu 

artiklis 290 sätestatud korras vastu 

delegeeritud õigusakte seoses 

ühisfondidele antavate kommertslaenude 

minimaalse ja maksimaalse kestusega. 

Or. pt 

 

 


