
 

AM\929558ET.doc  PE503.602v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.3.2013 B7-0081/180 

Muudatusettepanek  180 

Alyn Smith 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat  B7-0081/2013 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega – 

2011/0282(COD) 

(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 42 – lõige 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kohalike tegevusrühmade hulka 
kuuluvad juba olemasolevad LEADERi 
rühmad, mis on kvalifitseeritud Leader II1 
või Leader+2 või määruse (EÜ) nr 
1698/2005 (EAFRD)3 kohaselt kohalikeks 
tegevusrühmadeks tingimusel et 
kõnealused rühmad täidavad kõik 
määruse [ühissätete määrus] artiklites 28, 
29 ja 30 sätestatud nõuded. 

 ______________ 

 1 Komisjoni teatis liikmesriikidele, milles 
kehtestatakse suunised üldiste toetuste või 
ühtsete rakenduskavade jaoks, mille 
suhtes liikmesriigid võivad esitada 
abitaotlusi maaelu arendamist käsitleva 
ühenduse algatuse („Leader II”) raames 
(EÜT C 180, 1.7.1994, lk 48). 

 
2 Komisjoni 14. aprilli 2000. aasta teatis 
liikmesriikidele, millega kehtestatakse 
maaelu arendamist käsitleva ühenduse 
algatuse (Leader+) suunised (EÜT C 139, 
18.5.2000, lk 5). Teadaannet on viimati 
muudetud komisjoni teatisega, millega 
muudetakse 14. aprilli 2000. aasta 
teadaannet liikmesriikidele, millega 
kehtestatakse maaelu arendamist 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

käsitleva ühenduse algatuse (Leader+) 
suunised (EÜT C 294, 4.12.2003, lk 11). 

 3 Nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu arengu 
toetuste kohta. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2013 B7-0081/181 

Muudatusettepanek  181 

Alyn Smith 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat             B7-0081/2013 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega – 

2011/0282(COD) 

(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 67 – lõige 4 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Seoses kuludega on 
käibemaksusummad toetuskõlblikud, kui 
nad ei ole riigi käibemaksuõiguse alusel 
tagasi nõutavad. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2013 B7-0081/182 

Muudatusettepanek  182 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski ja teised 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat            B7-0081/2013 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega – 

2011/0282(COD) 

(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 65 – lõige 7 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 7 a. Artikli 18 lõike 1 punkti d, artiklite 
22, 29, 30, 31, 32 ja 35 kohasteks 
meetmeteks eraldatakse vähemalt 25% 
EAFRD rahastamisosaluse kogusummast 
maaelu arengu programmi jaoks. 

Or. en 

Selgitus 

 

Raportööri poolt soovitatud kompromissmuudatusettepaneku projekti artikli 65 lõikes 7 

osutatud meetme ulatust tuleks laiendada ja hõlmata sellega kõik meetmed, millel on 

positiivne mõju kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele ning maaviljelusele, 

nimelt maksed investeeringute toetamiseks, mis aitavad kaasa nendele eesmärkidele, alad, kus 

võidakse rakendada füüsilisi või muid erilisi piirangumeetmeid, metsandusmeetmed ja 

maksed Natura 2000 aladele, samuti maksed seoses veepoliitika raamdirektiivi 

rakendamisega. See on eriti oluline seoses mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste 

tulemustega ja ühtse põllumajanduspoliitika teise samba kärbetega. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

6.3.2013 B7-0081/183 

Muudatusettepanek  183 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski ja teised 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat             B7-0081/2013  

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Otsus institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise ja mandaadi kohta seoses Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetustega – 

2011/0282(COD) 

(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 70 – lõige -1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Toetusi saavad isikud, kaasa arvatud 
kohalikud tegevusrühmad võivad taotleda 
investeeringuga seotud riigiabi ettemaksu 
kuni 50 %, kui selline võimalus on 
sätestatud maaelu arengu programmis. 

Or. en 

Selgitus 

Maaelu arengukava raames on võimalik rakendada nii investeerimismeetmeid kui ka 

investeerimist mittenõudvaid meetmeid (koolitused, nõustamisteenused, teavitamis- ja 

müügiedendusmeetmed, koostöö) ja seetõttu on ettemaksete lisamine määruse eelnõu 

sätetesse üksnes investeerimistegevuse puhul põhjendamatu ning toob kaasa maaelu 

arengukava alusel toetuse saajate ebavõrdse kohtlemise. Selleks, et reguleerida ettemakseid 

kõige läbipaistvamal viisil, soovitame panna kõik seda küsimust käsitlevad sätted artiklisse 

70. 

 

 


