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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(51) Maaelu arengu programmides peaksid 
olema ette nähtud uuenduslikud meetmed, 
millega põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega tegeleva EIP toetusel 
soodustatakse ressursitõhusat, tootlikku ja 
vähese CO2-heitega põllumajandussektorit. 
EIP peaks soodustama uuenduslike 
lahenduste praktikasse kiiremat ja 
ulatuslikumat ülevõtmist. EIP peaks looma 
lisandväärtust, tugevdades innovatsiooniga 
seotud vahendite rakendamist ja tõhusust 
ning soodustades sünergiaid nende vahel. 
EIP peaks täitma puudujäägid teadustöö ja 
praktilise põllumajanduse parema 
ühendamise vahel. 

(51) Maaelu arengu programmides peaksid 
olema ette nähtud uuenduslikud meetmed, 
millega põllumajanduse tootlikkuse ja 
säästvusega, sealhulgas sotsiaalse 
innovatsiooni ja ühiskonna arenguga 
tegeleva EIP toetusel soodustatakse 
ressursitõhusat, agroökoloogilist ja vähese 
CO2-heitega põllumajandussektorit. EIP 
peaks soodustama uuenduslike lahenduste 
võrdväärsemat, juurdepääsetavamat, 
kiiremat ja ulatuslikumat ülevõtmist 
praktikasse. EIP peaks looma 
lisandväärtust, tugevdades innovatsiooniga 
seotud vahendite rakendamist, võrdset 
kättesaadavust ja tõhusust (sealhulgas 
agroökoloogiline ja sotsiaalne 
innovatsioon) ning soodustades sünergiaid 
nende vahel. EIP peaks täitma puudujäägid 
teadustöö ja praktilise põllumajanduse 
parema ühendamise vahel, et tagada 
elanike nõudluse täitmine ohutu, 
tervisliku ja toitva toidu järele ning ka 
maaeluarengu üldisemad aspektid, 
näiteks eluase, infrastruktuur ja teenused 
maapiirkondades. Tuleks keskenduda 
agroökoloogilistele ja sisendeid 
säästvatele põllumajandustavadele, 
põllumajandustootjate huvides tehtavale 
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teadus- ja arendustegevusele ja 
sotsiaalsele innovatsioonile maaelu 
arengus. 

Or. fr 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Mõisted  Mõisted  

1. Käesolevas määruses kasutatakse 
järgmisi mõisteid:  

1. Käesolevas määruses kasutatakse 
järgmisi mõisteid:  

(a) „programmitöö” – mitmeetapiline 
korraldamise, otsuste tegemise ja rahaliste 
vahendite jaotamise protsess, mis on 
kavandatud selleks, et mitme aasta jooksul 
rakendada liidu ja liikmesriikide 
ühistegevust liidu maaelu prioriteetide 
saavutamise nimel;  

(a) „programmitöö” – mitmeetapiline 
korraldamise, otsuste tegemise ja rahaliste 
vahendite jaotamise protsess, mis on 
kavandatud selleks, et mitme aasta jooksul 
rakendada liidu ja liikmesriikide 
ühistegevust liidu maaelu prioriteetide 
saavutamise nimel;  

(b) „piirkond” – territoriaalne üksus, mis 
vastab statistiliste territoriaaljaotuste 
nomenklatuuri 1. või 2. tasandile (NUTS 1. 
ja 2. tasand) määruse (EÜ) nr 1059/2003 
(millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) 
tähenduses;  

(b) „piirkond” – territoriaalne üksus, mis 
vastab statistiliste territoriaaljaotuste 
nomenklatuuri 1. või 2. tasandile (NUTS 1. 
ja 2. tasand) määruse (EÜ) nr 1059/2003 
(millega kehtestatakse ühine statistiliste 
territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) 
tähenduses;  

(c) „meede” – selliste toimingute kogum, 
millega aidatakse kaasa liidu ühe või 
mitme maaelu arengu prioriteedi 
saavutamisele;  

(c) „meede” – selliste toimingute kogum, 
millega aidatakse kaasa liidu ühe või 
mitme maaelu arengu prioriteedi 
saavutamisele;  

(d) „toiming” – asjaomase maaelu arengu 
programmi jaoks sätestatud kriteeriumide 
alusel valitav ja ühe või enama toetusesaaja 
poolt rakendatav projekt, projektide 

(d) „toiming” – asjaomase maaelu arengu 
programmi jaoks sätestatud kriteeriumide 
alusel valitav ja ühe või enama toetusesaaja 
poolt rakendatav projekt, projektide 
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kogum, leping või kord või muu meede, 
mis võimaldab liidu ühe või mitme maaelu 
arengu prioriteedi saavutamist;  

kogum, leping või kord või muu meede, 
mis võimaldab liidu ühe või mitme maaelu 
arengu prioriteedi saavutamist;  

(e) „toetusesaaja” – füüsiline või juriidiline 
isik või muu avalik-õiguslik või eraõiguslik 
asutus, kes vastutab toimingute tegemise 
või toetuse saamise eest;  

(e) „toetusesaaja” – füüsiline või juriidiline 
isik või muu avalik-õiguslik või eraõiguslik 
asutus, kes vastutab toimingute tegemise 
või toetuse saamise eest;  

(f) „järelevalve- ja hindamissüsteem” – 
komisjoni ja liikmesriikide poolt välja 
töötatud üldine lähenemisviis, millega 
määratakse kindlaks piiratud hulk ühiseid 
näitajaid, mis on seotud lähteolukorraga 
ning programmide rahastamise, tootluse, 
tulemuste ja mõjuga;  

(f) „järelevalve- ja hindamissüsteem” – 
komisjoni ja liikmesriikide poolt välja 
töötatud üldine lähenemisviis, millega 
määratakse kindlaks piiratud hulk ühiseid 
näitajaid, mis on seotud lähteolukorraga 
ning programmide rahastamise, tootluse, 
tulemuste ja mõjuga;  

(g) „kohaliku arengu strateegia” – kohalike 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks kavandatud ühtne 
toimingute kogum, millega aidatakse kaasa 
liidu maaelu arengu prioriteetide 
saavutamisele ja mida rakendatakse 
partnerluses asjakohasel tasandil;  

(g) „kohaliku arengu strateegia” – kohalike 
eesmärkide saavutamiseks ja vajaduste 
rahuldamiseks kavandatud ühtne 
toimingute kogum, millega aidatakse kaasa 
liidu maaelu arengu prioriteetide 
saavutamisele ja mida rakendatakse 
partnerluses asjakohasel tasandil;  

(h) „toetusmäär” – toimingule eraldatud 
avaliku sektori rahastamisosaluse määr 
kokku;  

(h) „toetusmäär” – toimingule eraldatud 
avaliku sektori rahastamisosaluse määr 
kokku;  

(i) „riiklikud kulutused” – toimingute 
finantseerimiseks eraldatav avaliku sektori 
rahastamisosalus, mis pärineb riigi või 
piirkondlike või kohalike asutuste või liidu 
eelarvest, ning mis tahes muud 
samalaadsed kulutused. Avaliku sektori 
rahastamisosaluseks loetakse mis tahes 
niisugust osalust toimingute rahastamises, 
mis saadakse direktiivi 2004/18/EÜ 
tähenduses avalik-õigusliku organi 
eelarvest või ühest või mitmest 
piirkondlikust või kohalikust 
ametiasutusest või avalik-õiguslikust 
organist koosneva ühenduse eelarvest26;  

(i) „riiklikud kulutused” – toimingute 
finantseerimiseks eraldatav avaliku sektori 
rahastamisosalus, mis pärineb riigi või 
piirkondlike või kohalike asutuste või liidu 
eelarvest, ning mis tahes muud 
samalaadsed kulutused. Avaliku sektori 
rahastamisosaluseks loetakse mis tahes 
niisugust osalust toimingute rahastamises, 
mis saadakse direktiivi 2004/18/EÜ 
tähenduses avalik-õigusliku organi 
eelarvest või ühest või mitmest 
piirkondlikust või kohalikust 
ametiasutusest või avalik-õiguslikust 
organist koosneva ühenduse eelarvest26;  

(j) „vähem arenenud piirkonnad” – 
piirkonnad, mille sisemajanduse 
koguprodukt (SKP) elaniku kohta 
moodustab alla 75 % EL 27 keskmisest 
SKP-st;  

(j) „vähem arenenud piirkonnad” – 
piirkonnad, mille sisemajanduse 
koguprodukt (SKP) elaniku kohta 
moodustab alla 75 % EL 27 keskmisest 
SKP-st;  

(k) „mikroettevõtjad ning väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtjad (edaspidi 

(k) „mikroettevõtjad ning väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtjad (edaspidi 
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„VKEd”)” – mikroettevõtjad ning väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, nagu on 
määratletud komisjoni soovituses 
2003/361/EÜ27;  

„VKEd”)” – mikroettevõtjad ning väike- ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, nagu on 
määratletud komisjoni soovituses 
2003/361/EÜ27;  

(l) „tehingukulu” – kohustusega seotud 
kulu, mis aga ei tulene otseselt kohustuse 
rakendamisest;  

(l) „tehingukulu” – kohustusega seotud 
kulu, mis aga ei tulene otseselt kohustuse 
rakendamisest;  

(m) „kasutatav põllumajandusmaa” – 
kasutatav põllumajandusmaa komisjoni 
30. novembri 2009. aasta määruse 
1200/200928 tähenduses; 

(m) „kasutatav põllumajandusmaa” – kogu 
põllumaa, püsirohumaa või 
püsikultuuride, sealhulgas 
agrometsanduskultuuride all olev maa; 

 (m a) „põllumaa” – põllukultuuride 
tootmiseks haritav maa või kesa, mida 
saab kasutada põllukultuuride tootmiseks, 
sealhulgas tootmisest kõrvalejäetud maa 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1257/1999 
artiklitele 22, 23 ja 24, määruse (EÜ) nr 
1698/2005 artiklile 39 ning määruse (EL) 
nr […] [maaelu arengu määrus] artiklile 
29, olenemata sellest, kas maa on 
kasvuhoonete all või püsi- või äravõetava 
katte all; 

 (m b) „püsikultuurid” – külvikorravälised 
kultuurid, välja arvatud püsirohumaa, 
mis võtavad maa enda alla vähemalt 
viieks aastaks ja annavad korduvat saaki, 
sealhulgas puukoolid ja lühikese 
raieringiga madalmets; 

 (m c) „agrometsandus” – tootmissüsteem, 
milles puid ja kultuur- ning 
karjamaataimi kasvatatakse koos samal 
maa-alal või sama maa äärealal; 

(n) „majanduslik kahju” – mis tahes 
lisakulu, mis on põllumajandustootjale 
tekkinud seoses tema poolt võetud 
erandlike meetmetega, mille eesmärk on 
vähendada pakkumist asjaomasel turul või 
märkimisväärset toodangu kadu;  

(n) „majanduslik kahju” – mis tahes 
lisakulu, mis on põllumajandustootjale 
tekkinud seoses tema poolt võetud 
erandlike meetmetega, mille eesmärk on 
vähendada pakkumist asjaomasel turul või 
märkimisväärset toodangu kadu;  

(o) „ebasoodsad ilmastikutingimused” – 
loodusõnnetusega võrreldavad 
ilmastikutingimused nagu külm, torm, 
rahe, jää, tugev vihm või ränk põud;  

(o) „ebasoodsad ilmastikutingimused” – 
loodusõnnetusega võrreldavad 
ilmastikutingimused, nagu külm, torm, 
rahe, jää, tugev vihm või ränk põud;  

(p) „loomahaigused” – Maailma 
Loomatervise Organisatsiooni koostatud 

(p) „loomahaigused” – Maailma 
Loomatervise Organisatsiooni koostatud 



 

AM\929568ET.doc  PE503.602v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

loomahaiguste nimekirjas või nõukogu 
otsuse 90/424/EMÜ29 lisas esitatud 
loomahaiguste nimekirjas nimetatud 
haigused;  

loomahaiguste nimekirjas või nõukogu 
otsuse 90/424/EMÜ29 lisas esitatud 
loomahaiguste nimekirjas nimetatud 
haigused;  

(q) „keskkonnajuhtum” – konkreetne 
reostus, saastumine või 
keskkonnakvaliteedi halvenemine, mis on 
seotud konkreetse sündmusega ja on 
piiratud geograafilise ulatusega. See ei 
hõlma üldisi keskkonnaohte, mis ei ole 
seotud konkreetse sündmusega, näiteks 
kliimamuutust või õhusaastet.  

(q) „keskkonnajuhtum” – konkreetne 
reostus, saastumine või 
keskkonnakvaliteedi halvenemine, mis on 
seotud konkreetse sündmusega ja on 
piiratud geograafilise ulatusega. See ei 
hõlma üldisi keskkonnaohte, mis ei ole 
seotud konkreetse sündmusega, näiteks 
kliimamuutust või õhusaastet.  

(r) „loodusõnnetus” – biootilist või 
abiootilist laadi looduslik sündmus, millega 
kaasnevad olulised häired 
põllumajanduslikes tootmissüsteemides ja 
metsandusstruktuurides, põhjustades olulist 
kahju põllumajandus- ja 
metsandussektorile;  

(r) „loodusõnnetus” – biootilist või 
abiootilist laadi looduslik sündmus, millega 
kaasnevad olulised häired 
põllumajanduslikes tootmissüsteemides ja 
metsandusstruktuurides, põhjustades olulist 
kahju põllumajandus- ja 
metsandussektorile;  

(s) „katastroof” – inimtegevusest 
põhjustatud ootamatu biootilist või 
abiootilist laadi sündmus, millega 
kaasnevad olulised häired 
põllumajanduslikes tootmissüsteemides ja 
metsandusstruktuurides, põhjustades olulist 
kahju põllumajandus- ja 
metsandussektorile;  

(s) „katastroof” – inimtegevusest 
põhjustatud ootamatu biootilist või 
abiootilist laadi sündmus, millega 
kaasnevad olulised häired 
põllumajanduslikes tootmissüsteemides ja 
metsandusstruktuurides, põhjustades olulist 
kahju põllumajandus- ja 
metsandussektorile;  

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kes 
kohustuvad tegema koostööd, arendama 
kohalikku majandust ning tihedaid 
geograafilisi ja sotsiaalseid suhteid tootjate 
ja tarbijate vahel;  

(t) „lühike tarneahel” – tarneahel, mis 
hõlmab piiratud arvu ettevõtjaid, kes 
kohustuvad tegema koostööd, arendama 
kohalikku majandust ning tihedaid 
geograafilisi ja sotsiaalseid suhteid tootjate 
ja tarbijate vahel;  

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune, 
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes asub 
esimest korda tegutsema 
põllumajandusliku majapidamise juhina;  

(u) „noor põllumajandustootja” – avalduse 
esitamise ajal kuni 40 aasta vanune, 
vastavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes asub 
esimest korda tegutsema 
põllumajandusliku majapidamise juhina;  

 (u a) „uus põllumajandustootja” – 
piisavate ametialaste oskuste ja 
pädevustega põllumajandustootja, kes 
asub esimest korda tegutsema 
põllumajandusliku majapidamise juhina;  

(v) „lõpetatud toiming” – füüsiliselt (v) „lõpetatud toiming” – füüsiliselt 
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lõpuleviidud või täielikult rakendatud 
toiming, millega seoses on toetusesaaja 
teinud kõik nõutud maksed ning mille 
avaliku sektori rahastamisosalus on 
toetusesaajale välja makstud;  

lõpuleviidud või täielikult rakendatud 
toiming, millega seoses on toetusesaaja 
teinud kõik nõutud maksed ning mille 
avaliku sektori rahastamisosalus on 
toetusesaajale välja makstud;  

(w) „temaatilised eesmärgid” – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
[ÜSR/2012]30 artiklis 9 määratletud 
temaatilised eesmärgid.  

(w) „temaatilised eesmärgid” – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
[ÜSR/2012]30 artiklis 9 määratletud 
temaatilised eesmärgid.  

(x) „ühine strateegiline raamistik” 
(edaspidi „ÜSR”)” – määruse nr 
[ÜSR/2012] artiklis 10 osutatud ühine 
strateegiline raamistik.  

(x) „ühine strateegiline raamistik” 
(edaspidi „ÜSR”)” – määruse nr 
[ÜSR/2012] artiklis 10 osutatud ühine 
strateegiline raamistik.  

Or. fr 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ÜPP üldraamistikus aitab maaelu arengu 
toetamine saavutada järgmisi eesmärke:  

ÜPP üldraamistikus aitab maaelu arengu 
toetamine saavutada järgmisi eesmärke:  

(1) põllumajanduse konkurentsivõime;  (1) põllumajandusettevõtete majanduslik 
elujõulisus;  

 (1 a) väikeste ja keskmise suurusega 
põllumajandustootjate, ühistute ja 
põllumajanduslike pereettevõtete 
toetamine ja väärtustamine ning 
maakohtade majandusliku ja sotsiaalse 
allakäigu ning inimestest tühjaks jäämise 
suundumuse muutmine; 

(2) loodusvarade jätkusuutlik majandamine 
ja kliimameetmed; 

(2) loodusvarade jätkusuutlik majandamine 
ja kliimasoojenemise vähendamist 
toetavad meetmed; 

(3) maapiirkondade tasakaalustatud 
territoriaalne areng.  

(3) maapiirkondade tasakaalustatud 
territoriaalne areng.  

 (3 a) töökohtade loomine ja säilitamine 
maapiirkondades. 

Or. fr 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidu prioriteedid maaelu arengu 
valdkonnas  

Liidu prioriteedid maaelu arengu 
valdkonnas  

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegiat 
toetavaid maaelu arengu eesmärke 
püütakse saavutada liidu maaelu arengu 
kuue järgmise prioriteediga, mis ühises 
strateegilises raamistikus muudetakse 
asjaomasteks temaatilisteks eesmärkideks:  

Maaelu arengu eesmärke püütakse 
saavutada liidu maaelu arengu kuue 
järgmise prioriteediga, mis ühises 
strateegilises raamistikus muudetakse 
asjaomasteks temaatilisteks eesmärkideks:  

(1) teadmussiirde ja innovatsiooni 
parandamine põllumajandus- ja 
metsandussektoris ning maapiirkondades, 
keskendudes järgmistele valdkondadele:  

(1) teadmussiirde ja innovatsiooni 
parandamine põllumajandus- ja 
metsandussektoris ning maapiirkondades, 
keskendudes järgmistele valdkondadele:  

(a) innovatsiooni toetamine ja 
teadmistebaasi parandamine 
maapiirkondades;  

(a) innovatsiooni toetamine ja 
teadmistebaasi parandamine 
maapiirkondades;  

(b) põllumajanduse ja metsanduse ning 
teadusuuringute ja innovatsiooni vaheliste 
sidemete tugevdamine;  

(b) põllumajanduse ja metsanduse ning 
teadusuuringute ja innovatsiooni vaheliste 
sidemete tugevdamine;  

(c) elukestva õppe ja kutsehariduse 
parandamine põllumajandussektoris ja 
metsandussektoris;  

(c) elukestva õppe ja kutsehariduse 
parandamine põllumajandussektoris ja 
metsandussektoris;  

 (c a) ühistranspordi, veevarustuse ja 
kanalisatsiooni kohalikku infrastruktuuri, 
kättesaadavatesse ja kvaliteetsetesse 
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peamistesse üldhuviteenustesse, eelkõige 
esmatasandi tervishoidu (sealhulgas 
tervishoiu edendamine ja haiguste 
ennetamine), haridusse ja hooldusse, 
elamumajandusse ja tööhõiveteenustesse 
investeerimine ning nende parandamine; 

 (c b) kõige haavatavamate sektorite ja 
sektori tasakaalustamatusest enim 
mõjutatud rühmade, sealhulgas 
palgatöötajate ja eeskätt ajutiste töötajate 
sotsiaal- ja töötingimuste parandamine;  

(2) kõigi põllumajandusvormide 
konkurentsivõime ning 
põllumajandusettevõtete elujõulisuse 
edendamine, keskendudes järgmistele 
valdkondadele:  

(2) põllumajanduslike pereettevõtete ja 
ühistute elujõulisuse edendamine, 
keskendudes järgmistele valdkondadele:  

(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) 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;  

(b) põlvkondadevahetuse lihtsustamine 
põllumajandussektoris.  

(b) põlvkondadevahetuse lihtsustamine 
põllumajandussektoris.  

(3) toiduahela korraldamise ja 
riskijuhtimise edendamine 
põllumajanduses, keskendudes järgmistele 
valdkondadele:  

(3) toiduahela korraldamise ja 
riskijuhtimise edendamine 
põllumajanduses, keskendudes järgmistele 
valdkondadele:  

(a) toormetootjate parem integreerimine 
toiduahelasse toidukvaliteedi kavade, 
kohalike turgude edendamise ja lühikeste 
tarneahelate ning tootjarühmade ja 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
kaudu;  

(a) toormetootjate parem integreerimine 
toiduahelasse toidukvaliteedi kavade, 
kohalike turgude edendamise ja lühikeste 
tarneahelate ning tootjarühmade ja 
tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
kaudu;  

(b) põllumajandusettevõtte riskijuhtimise 
toetamine:  

(b) põllumajandusettevõtte riskijuhtimise 
toetamine:  

(4) põllumajandusest ja metsandusest 
sõltuvate ökosüsteemide ennistamine, 
säilitamine ja parandamine, keskendudes 
järgmistele valdkondadele:  

(4) põllumajandusest ja metsandusest 
sõltuvate ökosüsteemide ennistamine, 
säilitamine ja parandamine, keskendudes 
järgmistele valdkondadele:  

(a) Euroopa maastike elurikkuse ja seisundi 
ennistamine ja säilitamine, sealhulgas 

(a) Euroopa maastike elurikkuse ja seisundi 
ennistamine ja säilitamine, sealhulgas 
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Natura 2000 aladel ja kõrge loodusliku 
väärtusega aladel;  

Natura 2000 aladel ja kõrge loodusliku 
väärtusega aladel;  

(b) veemajanduse parandamine;  (b) veemajanduse parandamine;  

(c) mullaharimise parandamine.  (c) mullaharimise parandamine.  

(5) loodusvarade tõhusama kasutamise 
edendamine ja üleminek vähem CO2-
heiteid tootvale ja kliimamuutuste suhtes 
vastupidavale majandusele 
põllumajanduses ning toiduainete- ja 
metsandussektoris, keskendudes 
järgmistele valdkondadele:  

(5) loodusvarade tõhusama kasutamise 
edendamine ja üleminek vähem CO2-
heiteid tootvale ja kliimamuutuste suhtes 
vastupidavale majandusele 
põllumajanduses ning toiduainete- ja 
metsandussektoris, keskendudes 
järgmistele valdkondadele:  

(a) põllumajandusettevõtete veekasutuse 
tõhustamine;  

(a) põllumajandusettevõtete ratsionaalse 
veekasutuse arendamine ning väiksema 
vee- ja vahendite tarbimisega kultuuride 
ja tootmisviiside kasutuselevõtt;  

(b) põllumajandusettevõtete ja 
toiduainetetööstuse energiakasutuse 
tõhustamine;  

(b) fossiilenergiast vähem sõltuvate 
põllumajandussüsteemide ja 
toiduainetööstuse arendamine;  

(c) taastuvate energiaallikate, 
kõrvalsaaduste, jäätmete, jääkide ja muude 
toiduks mittekasutatavate toorainete 
pakkumise ja kasutamise hõlbustamine 
biomajanduse edendamise eesmärgil;  

(c) taastuvate energiaallikate, 
kõrvalsaaduste, jäätmete, jääkide ja muude 
toiduks mittekasutatavate toorainete 
pakkumise ja kasutamise hõlbustamine 
biomajanduse edendamise eesmärgil;  

(d) põllumajandustegevusest tingitud N2O 
ja metaani heitkoguste vähendamine;  

(d) põllumajandustegevusest tingitud N2O 
ja metaani heitkoguste vähendamine;  

(e) põllumajanduses ja metsanduses CO2 
sidumise edendamine;  

(e) põllumajanduses ja metsanduses CO2 
sidumise edendamine;  

(6) sotsiaalse kaasamise, vaesuse 
vähendamise ja maapiirkondade 
majandusliku arengu edendamine, 
keskendudes järgmistele valdkondadele:  

(6) sotsiaalse kaasamise, vaesuse 
vähendamise ja maapiirkondade 
majandusliku arengu edendamine, 
keskendudes järgmistele valdkondadele:  

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

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

(b) maapiirkondade kohaliku arengu 
soodustamine;  

(b) maapiirkondade kohaliku arengu 
soodustamine;  

(c) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
saadavuse, kasutamise ja kvaliteedi 
parandamine maapiirkondades.  

(c) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
saadavuse, kasutamise ja kvaliteedi 
parandamine maapiirkondades.  

Kõigi prioriteetidega edendatakse 
innovatsiooni, keskkonna- ja 
kliimamuutuste leevendamist ning nende 

Kõigi prioriteetidega edendatakse 
innovatsiooni, keskkonna- ja 
kliimamuutuste leevendamist ning nende 
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muutustega kohanemist käsitlevaid 
valdkondadevahelisi eesmärke.  

muutustega kohanemist käsitlevaid 
valdkondadevahelisi eesmärke.  

Or. fr 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Temaatilised allprogrammid  Temaatilised allprogrammid  

1.  1.  

Liikmesriigid võivad oma maaelu arengu 
programmidesse lisada temaatilised 
allprogrammid, mis toetavad liidu maaelu 
arengu prioriteete, et rahuldada 
väljaselgitatud konkreetseid vajadusi, 
eelkõige seoses:  

Liikmesriigid võivad oma maaelu arengu 
programmidesse lisada temaatilised 
allprogrammid, mis toetavad liidu maaelu 
arengu prioriteete, et rahuldada 
väljaselgitatud konkreetseid vajadusi, 
eelkõige seoses:  

(a) noorte põllumajandustootjate puhul;  (a) noorte põllumajandustootjate puhul;  

(b) artikli 20 lõike 2 kolmandas lõigus 
osutatud väikeste 
põllumajandusettevõtetega;  

(b) artikli 20 lõike 2 kolmandas lõigus 
osutatud väikeste 
põllumajandusettevõtetega;  

 (b a) kohalike turgude toetamisega; 

(c) artikli 33 lõikes 2 osutatud 
mägialadega;  

(c) artikli 33 lõikes 2 osutatud 
mägialadega;  

 (c a) maapiirkondadele iseloomuliku 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemisega; 

(d) lühikese tarneahelaga.  (d) lühikese tarneahelaga.  

Iga temaatilise allprogrammi jaoks eriti 
oluliste meetmete ja toiminguliikide 
soovituslik loetelu on esitatud III lisas.  

Iga temaatilise allprogrammi jaoks eriti 
oluliste meetmete ja toiminguliikide 
soovituslik loetelu on esitatud III lisas.  

2. Temaatilised allprogrammid võivad 2. Temaatilised allprogrammid võivad 
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käsitleda ka erivajadusi, mis on seotud 
konkreetse maapiirkonna arengule olulist 
mõju avaldavate põllumajandussektorite 
ümberkorraldamisega.  

käsitleda ka erivajadusi, mis on seotud 
konkreetse maapiirkonna arengule olulist 
mõju avaldavate põllumajandussektorite 
ümberkorraldamisega.  

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 20 
protsendipunkti võrra.  Noorte 
põllumajandustootjate ja mägialade puhul 
võib toetuse maksimummäära suurendada 
vastavalt I lisale. Ühendatud toetuse 
maksimummäär ei või siiski ületada 90 %  

Or. fr 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) toetust sellise sündmuse tõttu 
kahjustatud majandustegevusele, kuni 
seda on võimalik taas iseseisvalt jätkata; 

Or. fr 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike põhiteenuste 
(sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur) 
loomisse, tõhustamisse või laiendamisse 
ning nendega seotud infrastruktuuri; 

(d) investeeringud maaelanikkonnale 
ettenähtud kohalike peamiste põhiteenuste 
(sealhulgas vaba aja tegevused ja kultuur) 
loomisse, tõhustamisse, säilitamisse või 
laiendamisse ning nendega seotud 
infrastruktuuri, eelkõige esmatasandi 
arstiabisse (sh tervise edendamine ja 
haiguste ennetamine), haridusse (sh 
sellised struktuurid nagu 
koduväikelasteaiad ja -sõimed) ja 
koolitusse, elamumajandusse ja 
tööturuteenustesse; 

Or. fr 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 37 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 37 välja jäetud 

Riskijuhtimine  

1. Käesoleva meetme kohane toetus on:  

(a) põllumajandustootjale otse makstav 
rahaline toetus saagi, loomade ja taimede 
kindlustamiseks ebasoodsatest 
ilmastikutingimustest, looma- või 
taimehaigustest või kahjurite levikust 
tuleneva majandusliku kahju 
hüvitamiseks; 

 

(b) rahaline toetus ühisfondidele, et 
maksta rahalist hüvitist looma- või 
taimehaigustest või keskkonnajuhtumist 
tuleneva majandusliku kahju eest; 

 

(c) sissetuleku stabiliseerimise vahend, 
mida antakse ühisfondidele rahalise 
toetusena, et tagada hüvitamine 
põllumajandustootjatele, kelle sissetulek 
on järsult vähenenud. 

 

2. Lõike 1 punktide b ja c kohaldamisel 
tähendab „ühisfond” liikmesriigi õiguse 
kohaselt akrediteeritud süsteemi, mille 
kaudu sellega ühinenud 
põllumajandustootjad saavad end 
kindlustada niisuguse majandusliku 
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kahju vastu, mis on seotud taime- või 
loomahaiguse puhangu või 
keskkonnajuhtumiga, või sissetuleku 
järsu vähenemise vastu. 

3. Liikmesriigid tagavad, et välditakse 
ülemäärast hüvitamist, mis võib tuleneda 
käesoleva meetme ning muude riiklike või 
liidu toetusvahendite või 
erakindlustusskeemide vahendite 
ühendamisest. Põllumajandustootjate 
sissetuleku taseme hindamisel võetakse 
arvesse ka Globaliseerumisega 
Kohanemise Euroopa Fondi36 (edaspidi 
„EGF”) kaudu saadud otsest 
sissetulekutoetust. 

 

4. Komisjonile antakse õigus võtta artiklis 
90 sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, milles käsitletakse artikli 39 
lõike 3 punktis b ja artikli 40 lõikes 4 
osutatud ühisfondidele antavate 
kommertslaenude minimaalset ja 
maksimaalset kestust. 

 

__________________  
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] 
määrus (EL) nr […], milles käsitletakse 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 
Fondi (2014–2020), ELT L […], […], lk 
[…]. 

 

Or. fr 
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Artikkel 38 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 38 välja jäetud 

Saagi, loomade ja taimede kindlustamine  

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. 

 

2.  

Ebasoodsate ilmastikutingimuste või 
looma- või taimehaiguse või kahjurite 
leviku esinemist peab kinnitama 
asjaomase liikmesriigi pädev asutus. 

 

Liikmesriigid võivad vajaduse korral  
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kehtestada eelnevalt kriteeriumid, mille 
alusel loetakse selline ametlik 
kinnitamine toimunuks. 

3.  

Kindlustusmaksetega ei hüvitata rohkem 
kui artikli 37 lõike 1 punktis a osutatud 
kahjude korvamisega seotud kogukulud 
ning nendega ei seata nõudmisi ega 
tingimusi tulevase tootmise liigi ega mahu 
suhtes. 

 

Liikmesriigid võivad asjakohaseid 
ülemmäärasid kohaldades piirata 
kindlustusmakse summat, mille ulatuses 
võib toetust anda. 

 

4. Toetuse suhtes kehtib I lisas sätestatud 
ülemmäär. 

 

Or. fr 

 
 
 


