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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 

välja jäetud 
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moonutata ning järgitakse liidu 
rahvusvahelisi kohustusi, tuleks selle 
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. 
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 Artikkel 6 a 

 Poliitikavaldkondade arengusidusus 

 Reformiga tagatakse, et Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 208 kohaselt 
võetakse ÜPPs arvesse arengukoostöö 
eesmärke, kaasa arvatud ÜROs ja muudes 
rahvusvahelistes organisatsioonides heaks 
kiidetud eesmärgid. Käesoleva määruse 
kohaselt võetud meetmed ei ohusta 
arenguriikide, eelkõige vähim arenenud 
riikide toidutootmisvõimet ja pikaajalist 
toiduga kindlustatust ning aitavad täita 
ELi kohustusi kliimamuutuse 
leevendamisel. Säästva põllumajanduse 
edendamisel peaks EL lähtuma 
rahvusvahelise arengule suunatud 
põllumajandusteaduste ja tehnoloogia 
hindamise institutsiooni (IAASTD) 
järeldustest. 
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 (d a) kõrge loodusliku väärtusega 
põllumajandustootmise süsteemidega; 
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 (d b) mahepõllumajandusega. 
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