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Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B7-0081/2013 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 208 kohaselt tuleks ÜPPs võtta 
arvesse arengukoostöö eesmärke, kaasa 
arvatud ÜROs ja muudes 
rahvusvahelistes organisatsioonides heaks 
kiidetud eesmärgid. Käesoleva määruse 
kohaselt võetavad meetmed ei tohiks 
ohustada arenguriikide, eelkõige vähim 
arenenud riikide toidutootmisvõimet ja 
pikaajalist toiduga kindlustatust, ning 
need peaksid aitama täita ELi kohustusi 
kliimamuutuse leevendamisel. 

Or. en 

(Tegu on arengukomisjoni arvamuse muudatusettepanekuga 1.) 
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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 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Agrometsandussüsteemid on 

maakasutussüsteemid, mille puhul puid 

kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
ekstensiivpõllumajandusega. 
Liikmesriigid määravad kindlaks hektarile 

istutatavate puude maksimumarvu, võttes 

arvesse kohalikke mullastiku- ja 

kliimatingimusi, metsataimede liike ning 

vajadust tagada maa põllumajanduslik 

kasutamine. 

2. Agrometsandussüsteemid on 

maakasutussüsteemid, mille puhul puid 

kasvatatakse samal maal kombinatsioonis 
põllumajandusega. Liikmesriigid 

määravad kindlaks hektarile istutatavate 

puude maksimumarvu, võttes arvesse 

kohalikke mullastiku- ja kliimatingimusi, 

metsataimede liike ning vajadust tagada 

maa põllumajanduslik kasutamine. 

Or. en 

Selgitus 

Agrometsandussüsteeme ei tohiks piiravalt siduda ekstensiivpõllumajandusega. 
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COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 

2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Maapiirkondade arengu ja 

konkurentsivõime tagamiseks on oluline 

luua ja kujundada uusi majandustegevusi 

uute põllumajandusettevõtete ja 

äriettevõtete loomise ning 

mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 

tehtavate investeeringute kaudu. 
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 

arengu meede peaks hõlbustama noorte 

põllumajandustootjate tegevuse alustamist 

ja nende ettevõtete struktuurilist 

kohandamist pärast tegevuse alustamist, 

põllumajandustootjate tegevusvaldkonna 

mitmekesistamist mittepõllumajandusliku 

tegevusega ning muude kui 

põllumajanduslike VKEde asutamist ja 

arengut maapiirkondades. Innustada tuleks 

ka selliste väikeste 

põllumajandusettevõtete arengut, mis on 

eeldatavalt majanduslikult elujõulised. 
Selle meetme kohaste uute 

majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 

tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 

äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 

(21) Maapiirkondade arengu ja 

konkurentsivõime tagamiseks on oluline 

luua ja kujundada uusi majandustegevusi 

uute põllumajandusettevõtete ja 

äriettevõtete loomise ning 

mittepõllumajanduslikesse tegevustesse 

tehtavate investeeringute kaudu. 
Põllumajandusettevõtete ja ettevõtete 

arengu meede peaks hõlbustama noorte 

põllumajandustootjate tegevuse alustamist 

ja nende ettevõtete struktuurilist 

kohandamist pärast tegevuse alustamist, 

põllumajandustootjate tegevusvaldkonna 

mitmekesistamist mittepõllumajandusliku 

tegevusega ning muude kui 

põllumajanduslike VKEde asutamist ja 

arengut maapiirkondades. Innustada tuleks 

ka selliste väikeste 

põllumajandusettevõtete arengut, mis on 

eeldatavalt majanduslikult elujõulised. 
Selle meetme kohaste uute 

majandustegevuste elujõulisuse tagamiseks 

tuleks toetuse saamise tingimuseks seada 

äriplaani esitamine. Ettevõtte asutamise 
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toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 

tegevuse algusperioodi ning mitte 

muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 

valivad võimaluse anda toetust 

osamaksetena, tuleks seda lubada 

maksimaalselt viie aasta jooksul. Lisaks 
põllumajandussektori restruktureerimise 
edendamisele tuleks anda iga-aastast 
toetust põllumajandustootjatele, kes 
osalevad määruse (EL) nr DP/2012 V 
jaotisega kehtestatud 
väikepõllumajandustootjate kavas ning 
kohustuvad oma ettevõtte ning vastavad 
toetusõigused jäädavalt üle andma teisele 
põllumajandustootjale, kes ei osale 
kõnealuses kavas. 

toetus peaks hõlmama üksnes ettevõtte 

tegevuse algusperioodi ning mitte 

muutuma tegevusabiks. Kui liikmesriigid 

valivad võimaluse anda toetust 

osamaksetena, tuleks seda lubada 

maksimaalselt viie aasta jooksul. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 35 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (35 a) Põllumajandusalased teadmised, 
teadus ja tehnika peaksid aitama kaasa 
põllumajanduse multifunktsionaalsusele, 
säilitama põllumajanduse ja 
toidusüsteemide mitmekesisuse, 
loodusliku mitmekesisuse ja loodusvarad, 
parandama maapiirkondade toimetulekut, 
sealhulgas suurendama 
väikepõllumajandustootmise 
mitmekesisust, ning vähendama 
põllumajandustegevuse halba mõju 
inimestele ja keskkonnale; 

Or. en 

 

 


