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Muudatusettepaneku esitaja: Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 6

6) Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusrahastu (edaspidi “rahastu”) 
tegevus ning tehingud, mida rahastu toetab, 
peavad olema järjepidevuses ja vastavuses 
muude ühenduse poliitikatega ning vastama 
kõikidele ühenduse õigusaktidele.

6) Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusrahastu (edaspidi “rahastu”)
tegevus ning tehingud, mida rahastu toetab, 
peavad olema järjepidevuses ja vastavuses 
ühenduse muude poliitikatega, eriti 
nendega, mis on seotud maapiirkondade 
sotsiaal-majandusliku ja territoriaalse 
ühtekuuluvusega, ning vastama kõikidele 
ühenduse õigusaktidele.

Or. en

Justification

While addressing territorial specificities, the structural funds are intervening in rural areas.
It is of paramount importance to ensure consistency and strategic planning with the EAFRD 
interventions.
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Muudatusettepaneku esitaja: Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 24
Põhjendus 6

6) Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusrahastu (edaspidi “rahastu”) 
tegevus ning tehingud, mida rahastu toetab, 
peavad olema järjepidevuses ja vastavuses 
muude ühenduse poliitikatega ning vastama 
kõikidele ühenduse õigusaktidele.

6) Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusrahastu (edaspidi “rahastu”) 
tegevus ning tehingud, mida rahastu toetab, 
peavad olema järjepidevuses ja vastavuses 
maapiirkondade ühtekuuluvuse poliitikaga 
ja muude ühenduse poliitikatega ning 
vastama kõikidele ühenduse õigusaktidele.

Or. fr

Justification

In rural areas, active use is still made of the Structural Funds pursuant to the special 
provisions relating to the way in which local characteristics are dealt with. Hence it must be 
ensured at the outset that the activities engaged in under the EAFRD are consistent with (and 
even complementary to) the cohesion policy.

Muudatusettepaneku esitaja: Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 7

7) Oma tegevuses maapiirkondade arengu 
heaks julgustab ühendus lahknevuste 
kõrvaldamist ja meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamist vastavalt 
asutamislepingu artiklitele 2 ja 3.

7) Oma tegevuses maapiirkondade arengu 
heaks julgustab ühendus lahknevuste 
kõrvaldamist ja mittediskrimineerimise 
ning meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 
edendamist vastavalt asutamislepingu 
artiklitele 2 ja 3.

Or. en

Justification

The non-discrimination principle has a broader scope than the one encompassed by merely 
the gender based criteria. All forms of discrimination have to be taken into account along the 
lines of Article 13 of the Treaty.

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 26
Põhjendus 8 a (uus)
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8a) Kultuuriline areng, loodus- ja 
kultuurikeskkonna kvaliteet, elu 
kvalitatiivne ja kultuuriline mõõde ning 
säästva turismi arendamine aitavad kaasa 
maapiirkondade muutmisele 
majanduslikult ja ühiskondlikult 
ligitõmbavamaks, kuivõrd need 
soodustavad jätkusuutliku tööhõive teket. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 27
Põhjendus 10

10) Maaelu arengu programmitöö peaks 
vastama ühenduse ja riiklikele prioriteetidele 
ning täiendama ühenduse teisi poliitikaid, 
eriti just põllumajandusturu poliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat.

10) Maaelu arengu programmitöö peaks 
vastama ühenduse ja riiklikele prioriteetidele 
ning täiendama teisi ühenduse poliitikaid, 
eriti põllumajandusturupoliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat, sotsiaalse 
integratsiooni poliitikat, 
mittediskrimineerimise poliitikat, võrdsete 
võimaluste edendamise poliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat.

Or. el

Justification

The reference to 'non-discrimination', which Mrs Harkin quite rightly proposes, does not 
necessarily also mean the promotion of 'equal opportunities'.

Muudatusettepaneku esitaja: Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 10

10) Maaelu arengu programmitöö peaks 
vastama ühenduse ja riiklikele prioriteetidele 
ning täiendama teisi ühenduse poliitikaid, 
eriti põllumajandusturupoliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat.

10) Maaelu arengu programmitöö peaks 
vastama ühenduse ja riiklikele prioriteetidele 
ning täiendama teisi ühenduse poliitikaid, 
eriti põllumajandusturupoliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat. Sellepärast peaks 
rahastu kasutamine aitama säilitada 
lähenemiseesmärgi ja konkurentsivõime-
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eesmärgi vahelist sünergiat 
maapiirkondades ning selleks tuleks 
maaelu strateegilistesse kavadesse hõlmata 
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Euroopa Sotsiaalfondi meetmed. Nii 
kavandamise kui ka rakendamise tasandil
tuleks tagada järjepidevus.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 29
Põhjendus 30

30) Maahoolduse erimeetodite toetamine 
peaks andma panuse säästvasse arengusse, 
julgustades põllumajandustootjaid ja 
metsavaldajaid kasutama selliseid 
maakasutusviise, mis on kooskõlas 
tarvidusega säilitada looduskeskkonda ja 
maastikku ning kaitsta ja täiustada ressursse. 
See peaks aitama ellu rakendada ühenduse 
kuuendat keskkonnaalast tegevusprogrammi 
ning presidentuuri järeldusi seoses säästva 
arengu strateegiaga. Käsitletavate 
põhiprobleemide hulka kuuluvad 
bioloogiline mitmekesisus, NATURA 2000 
alade hooldus, vee- ja mullastikukaitse, 
kliimamuutusränded, sealhulgas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, ammoniaagi heitkoguste 
vähendamine ning keemiliste 
taimekaitsevahendite loodustsäästev 
kasutamine. 

30) Maahoolduse erimeetodite toetamine 
peaks andma panuse säästvasse arengusse, 
julgustades põllumajandustootjaid ja 
metsavaldajaid kasutama selliseid 
maakasutusviise, mis on kooskõlas 
tarvidusega säilitada looduskeskkonda ja 
maastikku ning kaitsta ja täiustada ressursse. 
See peaks aitama ellu rakendada ühenduse 
kuuendat keskkonnaalast tegevusprogrammi 
ning presidentuuri järeldusi seoses säästva 
arengu strateegiaga. Käsitletavate 
põhiprobleemide hulka kuuluvad 
bioloogiline mitmekesisus, NATURA 2000 
alade hooldus, vee- ja mullastikukaitse, 
kliimamuutusränded, sealhulgas 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine, ammoniaagi heitkoguste 
vähendamine ning keemiliste 
taimekaitsevahendite loodustsäästev 
kasutamine. Sellist Natura 2000 
hooldustegevust, mida ei saa rahastada 
struktuurilistest ega maaelu 
arengufondidest, rahastatakse 
sihtotstarbelisest ELi bioloogilise 
mitmekesisuse fondist LIFE+ ettepaneku 
raames.

Or. en

Justification

In its resolution on financing Natura 2000 of 10 March 2005 the European Parliament 
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considered the contribution from the rural development and structural funds insufficient for 
the adequate co-funding of  Natura 2000 and therefore also insisted that a dedicated fund be 
set up for this purpose within the LIFE+ proposal.

Muudatusettepaneku esitaja:Jillian Evans

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 43 a (uus)

43a) Kui vähemsoodsate alade staatusi 
uuesti läbi vaadatakse, tuleks pidada nõu 
asjaosalistega riiklikul, regionaalsel ja 
kohalikul tasandil ning võtta arvesse 
sotsiaal-majanduslikke indikaatoreid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajaRichard Seeber

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 45

45) Selleks et pöörata tagasi maapiirkondade 
majanduslikku ja sotsiaalset langust ning 
rahvastikukao trende, on vaja jälgida 
muutusi maapiirkondades, aidates 
mitmekesistada talupidamist 
põllumajandusvälise tegevuse suunas ning 
arendada põllumajandusväliseid sektoreid, 
edendada tööhõivet, täiustada põhiteenuseid 
ja teha investeeringuid maapiirkondade 
ligitõmbavamaks muutmiseks. Samuti on 
vaja teha selles suhtes pingutusi 
inimpotentsiaali tugevdamiseks.

45) Selleks et pöörata tagasi maapiirkondade 
majanduslikku ja sotsiaalset langust ning 
rahvastikukao trende, on vaja jälgida 
muutusi maapiirkondades, aidates 
mitmekesistada talupidamist 
põllumajandusvälise tegevuse suunas ning 
arendada põllumajandusväliseid sektoreid, 
edendada tööhõivet, täiustada põhiteenuseid 
ja teha investeeringuid maapiirkondade 
ligitõmbavamaks muutmiseks. 
Põllumajandusväline äritegevus nagu 
käsitöö, turismiettevõtlus, kohalikud 
restoranid ja algatused väljaspool 
põllumajandussektorit on maaelu olulised 
sambad. Sellise äritegevuse toetamine ei 
hoia mitte ainult ära maapiirkondade 
rahvastikukadu, vaid ka tugevdab 
maapiirkondi ning vastab Lissaboni 
eesmärgile ja liidu prioriteedile seoses 
kasvu ja töökohtade loomisega. Samuti on 
vaja teha selles suhtes pingutusi 
inimpotentsiaali tugevdamiseks.
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Or. en

Justification

The conclusions of the Salzburg conference on rural development (2003) clearly and 
correctly state that development of rural areas can no longer be based on agriculture alone, 
and that diversification both within and beyond the agricultural sector is indispensable in 
order to promote viable and sustainable rural communities. This conclusion is underlined by 
the Lisbon goal and the EU’s priority - growth and jobs. The amendment underlines the 
importance of non-agricultural actors in the rural economy and is in line with these 
priorities.

Muudatusettepaneku esitaja: Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 56

56) Peale nende arvude peaksid liikmesriigid 
arvesse võtma toetuste ümbersuunamisest 
tulenevaid arve, millele on osutatud [ühise 
põllumajanduspoliitika finantseerimist 
käsitleva] määruse (EÜ) nr ... / ... artikli 12 
lõikes 2

56) Peale nende arvude peaksid liikmesriigid 
arvesse võtma toetuste ümbersuunamisest 
tulenevaid arve, millele on osutatud [ühise 
põllumajanduspoliitika finantseerimist 
käsitleva] määruse (EÜ) nr ... / ... artikli 12 
lõikes 2, ning tagama, et need võetakse 
maaelu arengu poliitika kui terviku üheks 
aluseks. 

Or. fr

Justification

The amounts generated as a result of modulation must be allocated to the second pillar in 
order to enable a balance to be restored between the funding allocated to farmers and the 
funding awarded to other parties involved in rural development. The value of modulation 
(which has a definite administrative cost attached) would be open to question if the only 
purpose it served were to distribute the funding which it generated amongst the farmers who 
have had their single aid payment reduced on account of that very modulation.

Muudatusettepaneku esitaja: Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 33
Põhjendus 60

60) Rahastu töö tõhususe, õigluse ja 
jätkusuutliku mõju tagamiseks tuleks ette 
näha sätted, millega tagatakse 
äriinvesteeringute kestvus ja välditakse 

60) Rahastu töö tõhususe, õigluse ja 
jätkusuutliku mõju tagamiseks tuleks ette 
näha sätted, millega tagatakse 
äriinvesteeringute kestvus ja välditakse 
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rahastu kasutamist kõlvatu konkurentsi 
eesmärgil.

rahastu kasutamist kõlvatu konkurentsi 
eesmärgil; järgida tuleb väikeettevõtete 
hartat (mis võeti vastu Santa Maria de 
Feira Euroopa Ülemkogus 2000. aastal).

Or. fr

Justification

The adoption of the European Charter for Small Businesses has highlighted the important 
contribution which small businesses make to growth, competitiveness and employment within 
the European Union. Such businesses have a major role to play in revitalising rural areas 
and generating cohesion within them.

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 34
Artikkel 3

Rahastu aitab kaasa maaelu jätkusuutliku 
arengu edendamisele kogu ühenduses, 
täiendades ühise põllumajanduspoliitika 
turupoliitikat ja tulutoetuspoliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat.

Rahastu aitab kaasa maaelu jätkusuutliku 
arengu edendamisele kogu ühenduses ja 
maapiirkondade rahvastikukao 
ärahoidmisele, täiendades ühise 
põllumajanduspoliitika turupoliitikat ja 
tulutoetuspoliitikat, ühtekuuluvuspoliitikat ja 
ühist kalanduspoliitikat.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 35
Artikkel 3

Rahastu aitab kaasa maaelu jätkusuutliku 
arengu edendamisele kogu ühenduses, 
täiendades ühise põllumajanduspoliitika 
turupoliitikat ja tulutoetuspoliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat.

Rahastu aitab kaasa maaelu jätkusuutliku 
arengu edendamisele kogu ühenduses,
täiendades ühise põllumajanduspoliitika 
turupoliitikat ja tulutoetuspoliitikat, 
ühtekuuluvuspoliitikat, sotsiaalse 
integratsiooni poliitikat, mitte-
diskrimineerimise poliitikat, võrdsete 
võimaluste edendamise poliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat.

Or. el

Justification

The reference to 'non-discrimination', which Mrs Harkin quite rightly proposes, does not 
necessarily also mean the promotion of 'equal opportunities'.

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Elizabeth Schroedter

Muudatusettepanek 36
Artikli 4 lõike 1 punkt c

c) parandada maapiirkondade elukvaliteeti 
ning julgustada majandustegevuse 
mitmekesistumist.

c) parandada maapiirkondade elukvaliteeti ja 
kultuurilist arengut ning julgustada 
majandustegevuse mitmekesistumist.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 37
Artikli 4 lõike 1 punkt c

c) parandada maapiirkondade elukvaliteeti 
ning julgustada majandustegevuse 
mitmekesistumist.

c) parandada maapiirkondade elukvaliteeti 
ning julgustada majandustegevuse arengut 
ja mitmekesistumist.

Or. en

Justification

Improving the quality of life in rural areas will not be achieved only by fostering new 
economic activities. It is important to encourage the development of the existing economic 
activities as well.

Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brśn

Muudatusettepanek 38
Artikli 4 lõike 1 punkt ca (uus)

ca) sotsiaalne hõlvamine ja 
diskrimineerimise vältimine 
maapiirkondades.

Or. en

Justification

The need for the over-arching Community policy of social inclusion and non-discrimination 
to be reflected in rural development.

Muudatusettepaneku esitaja: Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 39
Artikli 5 lõige 2

2.  Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
rahastu ja liikmesriikide antav toetus vastab 
ühenduse tegevusele, poliitikale ja 
prioriteetidele. Rahastust antav abi peab 
vastama majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ning eriti Euroopa 
Kalandusfondi eesmärkidele.

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
rahastu ja liikmesriikide antav toetus vastab 
ühenduse tegevusele, poliitikale ja 
prioriteetidele. Rahastust antav abi peab 
vastama majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ning eriti Euroopa 
Kalandusfondi ja keskkonnapoliitika 
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eesmärkidele.

Muudatusettepaneku esitaja: Gábor Harangozó

Muudatusettepanek 40
Artikli 5 lõige 2

2.  Rahastust antav abi peab vastama 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
ning eriti Euroopa Kalandusfondi 
eesmärkidele.

2. Rahastust antav abi peab vastama 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse ning eriti Euroopa 
Kalandusfondi eesmärkidele.

Or. en

Justification

The territorial aspect of European Cohesion policy should be mentioned.

Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brśn

Muudatusettepanek 41
Artikli 6 lõike 1 punkt c

c) mis tahes muu asjakohane organ, mis 
esindab kodanikuühiskonda, valitsusväliseid 
(eriti keskkonna-) organisatsioone ning 
organeid, mis vastutavad meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamise eest.

c) muu asjaomane organ, mis esindab 
kodanikuühiskonda, valitsusväliseid (eriti 
keskkonna-) organisatsioone ning organeid, 
mis vastutavad meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse edendamise eest ja 
diskrimineerimisvastase võitluse eest 
asutamislepingu artiklis 13 sätestatud 
alustel.

Or. en

Justification

The need to ensure that all forms of discrimination are taken into account.

Muudatusettepaneku esitaja: Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 42
Artikkel 7

7. Liikmesriigid vastutavad maaelu 
arenguprogrammide rakendamise eest 

7. Liikmesriigid vastutavad maaelu 
arenguprogrammide rakendamise eest 
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asjakohasel tasandil vastavalt oma 
institutsioonilisele korrale.

asjakohasel tasandil vastavalt oma 
institutsioonilisele korrale ning 
subsidiaarsusreeglitele, mis on sätestatud 
Euroopa põhiseaduse lepingus.

Or. en

Justification

The new European Constitution agreed on by the European Parliament underlines the 
specific role for national parliaments and the regions. This means that the national 
institutional arrangements include the tailor-made cooperation within the national, regional 
and local framework.

Muudatusettepaneku esitaja: Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 43
Artikli 8 pealkiri

Meeste ja naiste võrdõiguslikkus Diskrimineerimise vältimine

Or. en

Justification

Ensures consistency with the Draftsperson's Amendment 6 

Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brśn

Muudatusettepanek 44
Artikli 8 lõige 1

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
programmi ellurakendamise eri etappidel 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust.

Liikmesriigid ja komisjon edendavad 
programmi ellurakendamise eri etappidel 
meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja 
diskrimineerimise vältimist 
asutamislepingu artiklis 13 sätestatud 
alustel.

Or. en

Justification

The need for non-discrimination policies to cover all categories, not just gender.
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Muudatusettepaneku esitaja:Jillian Evans

Muudatusettepanek 45
Artikli 11 lõige 1

1. Liikmesriik esitab riiklikud strateegilised 
kavad, milles näidatakse rahastu ja 
asjaomase liikmesriigi tegevusprioriteedid, 
võttes arvesse ühenduse strateegilisi 
suuniseid maaelu arendamise kohta, nende 
konkreetsed eesmärgid, rahastu panus ja 
muud rahalised ressursid.

1. Liikmesriik või muu pädev asutus esitab 
strateegilised kavad, milles näidatakse 
rahastu ja asjaomase liikmesriigi ja 
asjaomaste regioonide tegevusprioriteedid, 
võttes arvesse ühenduse strateegilisi 
suuniseid maaelu arendamise kohta, nende 
konkreetsed eesmärgid, rahastu panus ja 
muud rahalised ressursid.

Or. en

Justification

The regulation should take into account the subsidiarity principle and the fact that in some  
Member States the competence on rural development is devolved and does not reside 
exclusively  in the central government.

Muudatusettepaneku esitaja: Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 46
Artikli 11 lõige 1

1. Liikmesriik esitab riikliku strateegilise 
kava, milles näidatakse rahastu ja asjaomase 
liikmesriigi tegevusprioriteedid, võttes 
arvesse ühenduse strateegilisi suuniseid 
maaelu arendamise kohta, nende 
konkreetsed eesmärgid, rahastu panus ja 
muud rahalised ressursid.

1.  Liikmesriik esitab riikliku strateegilise 
kava, milles näidatakse rahastu ja asjaomase 
liikmesriigi tegevusprioriteedid, võttes 
arvesse regionaalsete ametiasutuste 
tulemusi, kogemusi ja hinnanguid ning 
regionaalsete ja kohalike ametiasutuste 
panust, ühenduse strateegilisi suuniseid 
maaelu arendamise kohta, nende 
konkreetsed eesmärgid, rahastu panus ja 
muud rahalised ressursid.

Or. en

Justification

The national strategy plan should reflect the multi-level governance experiences in respect to 
the agricultural society. Subsidiarity means here that the experiences of the regions and local 
authorities should be taken on board; eventually tendencies towards renationalisation should 
be blocked. A bottom-up approach is needed
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Muudatusettepaneku esitaja: Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 47
Artikli 11 lõike 3 punkt e

e) meetmed, millega tagatakse 
kooskõlastamine ühise 
põllumajanduspoliitika muude vahenditega 
ja ühtekuuluvuspoliitikaga;

e) meetmed, millega tagatakse 
kooskõlastamine ühise 
põllumajanduspoliitika muude vahenditega, 
Euroopa Kalandusfondiga, fondiga LIFE + 
ja ühtekuuluvuspoliitikaga;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brśn

Muudatusettepanek 48
Artikli 11 lõike 3 punkt g a (uus)

ga) põhipunktid selle kohta, kuidas 
kõnealune kava aitab kaasa sotsiaalsele 
hõlvamisele ja diskrimineerimise 
vältimisele

Or. en

Justification

The need for the plan to reflect all over-arching Community objectives

Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brśn

Muudatusettepanek 49
Artikli 11a lõige 2 a (uus)

2a. Liikmesriigid täidavad need ülesanded 
ettenähtud tähtaja jooksul, mis lepitakse 
kokku komisjoniga, et vältida tarbetuid 
viivitusi tegevusprogrammi sisseseadmisel.

Or. en

Justification

Some Member States and government departments have unnecessarily delayed the setting up 
of the various mechanisms required for the implementation of funding programmes. This has 
created significant strain on the ability of the managing authority to meet spending targets.
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Member States and their government departments need to comply with an agreed timetable 
for set up of the programme to prevent this from happening in the future.

Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brśn

Muudatusettepanek 50
Artikli 12 lõike 2 punkt b a (uus)

ba) see, kuidas kõnealused programmid 
aitavad kaasa sotsiaalsele hõlvamisele ja 
diskrimineerimise vältimisele

Or. en

Justification

The need for the annual report to measure progress on social inclusion and non-
discrimination.
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Muudatusettepaneku esitaja: Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 51
Artikli 14 lõige 2

2. Liikmesriik võib esitada ühtse programmi, 
mis hõlmab kogu tema territooriumi, või 
eraldi programmi iga regiooni kohta.

2. Liikmesriik võib esitada ühtse programmi, 
mis hõlmab kogu tema territooriumi, või 
eraldi programmi iga regiooni kohta; samuti 
võib ta esitada riikliku programmi teatavate 
meetmete kohta ja regionaalsed 
programmid muude meetmete kohta, mis 
peavad olema kujundatud vastavalt 
konkreetsete regioonide sektorilistele või 
geograafilistele erioludele.

Or. fr

Justification

The rule which enables maximum benefit to be derived from rural-development measures is 
the one which should be adopted. Pursuant to the subsidiarity principle, action is taken at 
whatever level is deemed most appropriate, taking into account the way in which powers and 
responsibilities are organised and assigned within each EU Member State.

Muudatusettepaneku esitaja: Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 52
Artikli 15 punkt g

g) teave, mis puudutab vastastikust 
täiendavust ühise põllumajanduspoliitika 
muudest vahenditest rahastatavate 
meetmetega, nii ühtekuuluvuspoliitika kui 
ka Euroopa Kalandusfondi kaudu;

g) teave, mis puudutab vastastikust 
täiendavust meetmetega, mida rahastatakse 
ühise põllumajanduspoliitika muudest 
vahenditest, ühtekuuluvuspoliitika, fondi 
LIFE+ ja Euroopa Kalandusfondi 
vahenditest;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 53
Artikkel 16

Ühenduse rahaline toetus igale artiklis 4 
osutatud kolmest eesmärgist katab vähemalt 

Ühenduse rahaline toetus igale artiklis 4 
osutatud kolmest eesmärgist katab vähemalt 
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15% rahastu kogutoetustest programmidele I 
ja III prioriteetteljel, millele on osutatud 
vastavalt IV jaotise I peatüki I ja III jaos, 
ning 25% rahastu kogutoetusest 
programmidele II prioriteetteljel, millele on 
osutatud I peatüki II jaos.

15% rahastu kogutoetustest programmidele I 
ja III prioriteetteljel, millele on osutatud 
vastavalt IV jaotise I peatüki I ja III jaos, 
ning 25% rahastu kogutoetusest 
programmidele II prioriteetteljel, millele on 
osutatud I peatüki II jaos. Selline kolme telje 
vaheline tasakaal tagab komisjoni valitud 
mitut valdkonda hõlmava ja 
multifunktsionaalse lähenemisviisi 
järgimise ning võimaldab maaelu 
arendamise poliitikal vastata 
maapiirkondade vajadustele.

Or. fr

Justification

The first two alterations are intended to correct the typing mistakes which have been made in 
this important article and which make it difficult to understand.

The wording of the new sentence added emphasises the importance of the proposal whereby a 
minimum amount of funding should be allocated to the various axes in order to create a 
balance between the sectoral dimension and the territorial dimension and to ensure that 
rural-development policy is not biased towards agriculture.

Muudatusettepaneku esitaja: Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 54
Artikkel 17

1. Liikmesriik seab sisse maaelu 
arenguprogrammid tihedas koostöös 
artiklis 6 viidatud partneritega.

1. Liikmesriik seab sisse maaelu 
arenguprogrammid tihedas koostöös 
artiklis 6 osutatud partneritega. Iga 
liikmesriik koostab ja avaldab 
konsultatsioonikava ning esitab seejärel 
enne strateegiliste kavade esitamist 
aruande konsultatsioonide laadi ja 
tulemuste kohta.

Or. el

Justification

Transparency around consultations is essential but the outcome of the consultations should be 
published in time to allow action to be taken in the event of irregularities being identified.
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Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 55
Artikli 17 lõige 1

1. Liikmesriik seab sisse maaelu 
arenguprogrammid tihedas koostöös 
artiklis 6 viidatud partneritega.

1. Liikmesriik seab sisse maaelu 
arenguprogrammid vastavalt oma 
institutsioonilisele struktuurile tihedas 
koostöös artiklis 6 viidatud partneritega.

Or. en

Justification

The regulation should take into account the subsidiarity principle and the fact that in some  
Member States the competence on rural development is devolved and does not reside 
exclusively  in the central government.

Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 56
Artikli 19 punkt b punkt v a (uus)

va) kasutades uue finantskorralduse 
vahendeid,

Or. pt

Justification

Measures designed both to restructure and develop fiscal potential and to promote innovation 
should include the creation of financial-engineering tools such as risk-capital funds and other 
movable funds, rural-property funds, and guarantee and mutual-guarantee funds.

Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 57
Artikli 19 punkt b punkt v b (uus)

vb)    eksperimentaalne areng;

Or. pt

Justification

Measures designed both to restructure and develop fiscal potential and promote innovation 
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should include support for experimental development with a view to devising new products, 
production methods and technologies and organisation and management methods, or to 
improving products, technologies and methods which are already in production or use.

Muudatusettepaneku esitaja:Jillian Evans

Muudatusettepanek 58
Artikli 19 punkt iii a (uus)

iiia) toetades selliseid algatusi nagu 
talunike turud ja kohalikud toidukvaliteedi 
süsteemi kuuluvad hankekavad

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 59
Artikli 21 lõike 1 punkt c

c) esitama oma talutegevuse arengu ärikava. c) esitama oma talutegevuse arengu ärikava 
(pöörates erilist tähelepanu 
innovatsioonisuutlikkusele).

Or. en

Justification

In order to use the available human potential of young farmers while producing highly 
qualified rural goods, innovative production and new-technological methods should be fully 
covered by the Commissions and Councils proposal.

Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 60
Artikli 22 lõike 2 punkti 2 alapunkt b a (uus)

ba) olema üksikisik või kollektiiv, kes võtab 
vabanenud maa üle ja hakkab seda 
põllumajandusväliselt kasutama 
(põllumajandusväline saaja) näiteks 
metsanduse tarvis või looduskaitseala 
loomiseks viisil, mis on kooskõlas 
keskkonnakvaliteedi ja looduse kaitse või 
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parendamisega;

Or. pt

Justification

Provision must be made for land to be transferred to individuals or bodies which  are not 
involved in agriculture.

Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 61
Artikli 22 lõige 3

3. Ennetähtaegselt pensionile jäämise 
toetuse aeg üleandja ega talutöötaja puhul ei 
tohi ületada 10 aastat. See ei tohi kesta 
kauem kui üleandja 70. sünnipäevani ja 
talutöötaja tavalise pensionilejäämise ajani.

3. Ennetähtaegselt pensionile jäämise 
toetuse aeg üleandja ega talutöötaja puhul ei 
tohi ületada 15 aastat. See ei tohi kesta 
kauem kui üleandja 75. sünnipäevani ja 
talutöötaja tavalise pensionilejäämise ajani.

Or. pt

Justification

The current terms and conditions relating to the age of the transferor (75 years) and the 
duration of the support (15 years) should remain in force.

Muudatusettepaneku esitaja: Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 62
Artikli 25 lõike 1, punkt a

a) parandama majandi üldist tulemuslikkust 
ja

a) parandama majandi üldist tulemuslikkust, 
rakendama innovatiivseid tootmisviise ja

Or. en

Justification

(Expl. mem. 5, 9) Farm modernisation as a specific aim is not enough to restructure the 
physical potential. In line with the overall orientations for a sustainable development and the 
conclusions of the Lisbon and Göteborg European Council a more integrated approach is 
needed so that the innovative capacity can flourish.
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Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 63
Artikli 27 lõige 1

Kui tehakse investeeringuid ühenduse 
standarditele vastavuse huvides, võidakse 
toetust anda üksnes nendeks 
investeeringuteks, mida teevad lõikes 2 
osutatud mikroettevõtted, selleks et 
saavutada vastavus uue sisseseatud ühenduse 
standardiga. Sel juhul võidakse standardiga 
vastavuse saavutamiseks anda ajapikendust, 
mille kestus ei ületa 36 kuud alates 
kuupäevast, mil standard asjaomase ettevõtja 
jaoks kohustuslikuks muutub.

Kui tehakse investeeringuid ühenduse 
standarditele vastavuse huvides, võidakse 
toetust anda üksnes nendeks 
investeeringuteks, mida teevad mikro- ja 
väikeettevõtted komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ tähenduses, selleks et 
saavutada vastavus uue sisseseatud ühenduse 
standardiga. Sel juhul võidakse standardiga 
vastavuse saavutamiseks anda ajapikendust, 
mille kestus ei ületa 36 kuud alates 
kuupäevast, mil standard asjaomase ettevõtja 
jaoks kohustuslikuks muutub.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 64
Artikli 27 lõige 2

2. Lõike 1 alusel antakse toetust ainult 
mikro- ja väikeettevõtetele komisjoni 
soovituse 2003/361/EÜ tähenduses. 
Metsatootmise korral antakse toetust ainult 
mikroettevõtetele.

kustutatud

Or. pt

Justification

Support should be available to all businesses, irrespective of their size and of the type of 
investment concerned.

Muudatusettepaneku esitaja: Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 65
Artikli 29 lõige 1

Kõnealused standardid peavad olema riiklike 
õigusaktidega hiljuti sisse seatud ning 
kehtestama põllumajandustootmise suhtes 

Kõnealused standardid peavad olema riiklike 
õigusaktidega hiljuti sisse seatud ning 
kehtestama põllumajandustootmise suhtes 
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uusi kohustusi või piiranguid, millel on 
oluline mõju tüüpilistele 
põllumajanduskuludele ja mis puudutavad 
olulist arvu põllumajandustootjaid.

uusi kohustusi või piiranguid, millel on 
oluline mõju tüüpilistele 
põllumajanduskuludele.

Or. en

Justification

Whether or not the Community legislation affects “a significant number of farmers” or not, 
the provision for aid to help those farmers affected by such legislation should still stand.
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Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 66
Artikli 34, a i a (uus)

ia) abi, mida makstakse 
põllumajandustootjatele selleks, et korvata 
äärepoolseimate piirkondade looduslikke 
halvemusi,

Or. pt

Justification

Consideration should be given to the particular situation of the outermost regions.

Muudatusettepaneku esitaja: Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 67
Artikli 35 lõike 1 punkt 2

Need peaksid korvama lisakulud ja saamata 
jäänud tulu, mis on seotud 
põllumajandustootmise halvemusega 
kõnealusel alal.

Need peaksid korvama lisakulud ja saamata 
jäänud tulu, mis on seotud 
põllumajandustootmise halvemusega 
kõnealusel alal põllumajandustootjate, 
maaomanike ja maakasutajate jaoks.

Or. en

Justification

The ecological structure in some countries and the scarcity of land has lead to a more flexible 
use of agricultural land and more diversity in the rural economy. The agricultural function is 
widening and deepening including non-agricultural activities such as tourism, water, living 
and working
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Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 68
Artikli 35 lõige 1

1. Artikli 34 punkti a alapunktidega i ja ii 
ette nähtud abi eraldatakse kord aastas 
kasutussevõetud põllumajandusmaa hektari 
kohta.

1. Artikli 34 punkti a alapunktidega i, ia ja ii 
ette nähtud abi eraldatakse kord aastas 
kasutussevõetud põllumajandusmaa hektari 
kohta.

Or. pt

Justification

Consistency with Amendment 66.

Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 69
Artikli 35 lõige 2

2. Abi eraldatakse põllumajandustootjatele, 
kes kohustuvad oma 
põllumajandustegevuseks vastavalt artikli 47 
lõigetele 2 ja 3 määratud aladel vähemalt 
viie aasta jooksul alates esimesest 
abimaksest.

2. Abi eraldatakse põllumajandustootjatele, 
kes kohustuvad oma 
põllumajandustegevuseks artikli 34 punkti a 
alapunktis ia osutatud aladel ja vastavalt 
artikli 47 lõigetele 2 ja 3 määratud aladel 
vähemalt viie aasta jooksul alates esimesest 
abimaksest.

Or. pt

Justification

Consistency with Amendment 66.

Muudatusettepaneku esitaja: Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 70
Artikli 39 lõige 2 a (uus)

2a. Käesolevas jaos esildatud 
metsastamismeetmete tingimuseks peaks 
olema mõjude hindamine, et tagada 
järjepidevus ELi keskkonnapoliitikaga.
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Or. en

Justification

Afforestation of certain areas hosting a wide variety of wildlife can have a negative effect on 
local biodiversity.  Such considerations form part of the EU's broader commitment to 
sustainable development

Muudatusettepaneku esitaja: Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 71
Artikli 45 lõige 2 a (uus) ja 2 b (uus)

2 a. Põllumajandustootjatele tehakse 
abimakseid eesmärgiga:
– säilitada ja parandada metsade 
ökoloogilist stabiilsust aladel, kus nende 
metsade ökoloogiline ja kaitsefunktsioon 
teenivad avalikke huve ning kus metsade 
kaitsmise ja taastamise meetmete kulud on 
suuremad kui nende ekspluateerimisest 
saadav kasum,
– säilitada tuletõkkevööndid 
põllumajanduslike meetmete abil.
2 b. Lõikes 2a viidatud toetus katab nende 
meetmete tegeliku maksumuse ning seda 
antakse tingimusel, et kõnealused metsad 
täidavad oma ökoloogilist ja 
kaitsefunktsiooni jätkusuutlikul alusel, et 
kohaldatavad meetmed vormistatakse 
lepinguna ning et nende maksumus 
määratakse kindlaks samal ajal.

Or. es

Justification

Fire-prevention measures are extremely important as a means of preserving Europe’s 
forested areas, which are constantly shrinking. Farmers have a key role to play in preventing 
forest fires, for which reason the aid provided for in Regulation 1257/99 should not only be 
safeguarded - it should also be clarified in order to enable the actual cost of preventive 
measures to be covered.
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Muudatusettepaneku esitaja: Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 72
Artikli 45 lõige 2 c (uus)

Kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumiskuupäevast esitab komisjon 
strateegilised suunised määruses sätestatud 
tulekahjude vältimise meetmete 
rakendamiseks seoses ennetusmeetmetega, 
mis rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega nr (...) keskkonna 
rahastusvahendi (LIFE+) kohta. 
Liikmesriigid koostavad või võtavad 
asjakohaste kohandustega vastu riiklikud 
ja/või regionaalsed programmid 
tulekahjude vältimise meetmete 
optimeerimiseks.

Or. es

Justification

Various common fire-prevention objectives should be established in order to optimise efforts 
to combat forest fires, in view of the fact that such fires often affect more than one country.
National and/or regional programmes should be drawn up and existing ones (which in 
certain cases are obsolete) should be updated, and the various Community regulations in 
which fire-prevention measures are laid down should be clearly coordinated.

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 73
Artikli 47 lõige 1

1. Liikmesriigid määravad kindlaks need 
alad, mis sobivad artikli 34 punkti a 
alapunktidega i, ii ja iii, samuti selle artikli 
punkti b alapunktidega i, iii, iv ja vi ette 
nähtud abimakseteks, võttes arvesse 
käesoleva artikli lõikeid 2, 3, 4 ja 5.

1. Liikmesriigid määravad kooskõlas oma 
institutsioonilise struktuuriga kindlaks need 
alad, mis sobivad artikli 34 punkti a 
alapunktidega i, ii ja iii, samuti selle artikli 
punkti b alapunktidega i, iii, iv ja vi ette 
nähtud abimakseteks, võttes arvesse 
käesoleva artikli lõikeid 2, 3, 4 ja 5. 

Or. en

Justification

The regulation should take into account the subsidiarity principle and the fact  that in some 
Member States the competence on rural development is devolved and does not reside 
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exclusively  in the central government.

Muudatusettepaneku esitaja: Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 74
Artikli 47 lõike 3 punkt b

b) mõjutavad teatud halvemused ning kui 
maahooldust tuleks jätkata keskkonna 
hoidmiseks või parendamiseks, hooldavad 
maastikku ja säilitavad kõnealuse ala 
turismipotentsiaali, või rannajoone kaitseks.

b) mõjutavad teatud halvemused (eriti 
sellised, mis sõltuvad inimestest, nagu 
näiteks hõre asustus) ning kui maahooldust 
tuleks jätkata keskkonna hoidmiseks või 
parendamiseks, hooldavad maastikku ja 
säilitavad kõnealuse ala turismipotentsiaali, 
või rannajoone kaitseks.

Or. fr

Justification

One of the major handicaps suffered by rural areas is their low population density, which acts 
as a brake (one which is to all intents and purposes structural in nature) on any social, 
economic or land-related development and on the renewal of assets.

Muudatusettepaneku esitaja: Carlos José Iturgaiz Angulo

Muudatusettepanek 75
Artikli 47 lõige 3 b a (uus)

b a) tõsiselt vähenenud rahvaarvuga alad 
või kahaneva rahvaarvuga alad, mis 
sõltuvad peamiselt põllumajandusest ja 
mille kiirenev allakäik ähvardaks 
kõnealuse ala elujõudu ja tekitaks 
kõrbestumise ohu.

Or. es

Justification

The rural-development policy must continue contributing to the economic viability of severely 
depopulated regions. The definition of a ‘disadvantaged area’ must encompass such regions 
in order to prevent their economic situation from worsening. Depopulation also brings along 
the problem of desertification as a result of a deterioration in plant cover.
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Muudatusettepaneku esitaja: Jillian Evans

Muudatusettepanek 76
Artikli 49 punkt a, punkt i

i) mitmekesistumine põllumajandusvälise 
tegevuse suunas.

i) mitmekesistumine põllumajandusvälise 
tegevuse, sealhulgas talus toimuva tegevuse 
suunas

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 77
Artikli 49 punkt a, punkt ii

ii) toetus mikroettevõtete loomiseks ja 
arendamiseks, eesmärgiga edendada 
ettevõtlust ja arendada majandusstruktuuri,

ii) toetus mikroettevõtete, sealhulgas 
pereettevõtete loomiseks ja arendamiseks, 
eesmärgiga edendada ettevõtlust ja arendada 
majandusstruktuuri,

Or. el

Justification

The definition of enterprises as 'micro' may vary from country to country. Since the family can 
operate as an important nucleus for development, we should protect it by including it in the 
'micro' category of enterprises.
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Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 78
Artikli 49 punkti a alapunkt ii

ii) toetus mikroettevõtete loomiseks ja 
arendamiseks, eesmärgiga edendada 
ettevõtlust ja arendada majandusstruktuuri,

ii) toetus mikroettevõtete ja väikeettevõtete
loomiseks ja arendamiseks, eesmärgiga 
edendada ettevõtlust ja arendada 
majandusstruktuuri,

Or. de

Justification

Micro-enterprises is too narrow a definition and excessively restricts the scope for support.
Including small enterprises would allow support to be given to enterprises with up to 49 
workers. In rural areas, an enterprise of that nature is considered to be a medium-sized 
employer and may be instrumental in stimulating the local and regional economy.

The Commission is working together with players within the tourist industry towards an 
Agenda 21 for sustainable tourism. For the sake of consistency, therefore, it should be made 
clear that EU funding will only be used to support sustainable tourism projects.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 79
Artikli 49 punkti a alapunkt iii

iii) turismitegevuse julgustamine, iii) säästva turismitegevuse julgustamine,

Or. de

Justification

Micro-enterprises is too narrow a definition and excessively restricts the scope for support.
Including small enterprises would allow support to be given to enterprises with up to 49 
workers. In rural areas, an enterprise of that nature is considered to be a medium-sized
employer and may be instrumental in stimulating the local and regional economy.

The Commission is working together with players within the tourist industry towards an 
Agenda 21 for sustainable tourism. For the sake of consistency, therefore, it should be made 
clear that EU funding will only be used to support sustainable tourism projects.
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Muudatusettepaneku esitaja: Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 80
Artikli 49 punkti a alapunkt ii

ii) toetus mikroettevõtete loomiseks ja 
arendamiseks, eesmärgiga edendada 
ettevõtlust ja arendada majandusstruktuuri,

ii) toetus mikroettevõtete loomiseks, 
ülevõtmiseks ja arendamiseks, eesmärgiga 
edendada ettevõtlust ja arendada 
majandusstruktuuri,

Or. fr

Justification

The promotion of entrepreneurship and the strengthening of the economic fabric in rural 
areas must also involve the takeover of existing micro-enterprises which are left abandoned 
when the person running them stops work or retires. The difficulties associated with the 
takeover of businesses cause breakdowns in the supply of goods and services which are often 
detrimental to the population as a whole.

Muudatusettepaneku esitaja: Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 81
Artikli 49 punkti b alapunkt i

i) majanduse ja maaelanikkonna seisukohalt 
hädavajalikud teenused,

i) majanduse ja maaelanikkonna jaoks 
hädavajalikud teenused, sealhulgas 
maatransport ja sellised infrastruktuurid 
nagu maanteed, veeteede infrastruktuur, 
veevarustus, jäätmete kõrvaldamine ja 
energiaga varustamine, mida tuleks 
soodustada,

Or. en

Justification

Rural transport in sparsely populated areas, including on lifeline ferry routes between islands 
and the mainland, is an essential service and has to be subsidised within any rural 
development programme.  Without competitive infrastructure there cannot be balanced 
regional and rural development

Muudatusettepaneku esitaja: Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 82
Artikli 49 punkt d
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d) Oskuste omandamise ja elavdamise 
meede eesmärgiga valmistada ette ja 
rakendada ellu kohalik arengustrateegia.

d) Oskuste omandamise, elavdamise ja 
organiseerimise meede käesoleva artikli 
punktides a ja b osutatud tegevuse 
edendamiseks eesmärgiga valmistada ette ja 
rakendada ellu kohalik arengustrateegia.

Or. el

Justification

Promotion of the activities which are typical of the rural economy and which enhance the 
quality of life in rural areas helps to spread an awareness of best practices, produces profits 
from tourism and rewards those who have engaged in such activities.

Muudatusettepaneku esitaja: Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 83
Artikli 50 lõige 1

Artikli 49 punkti a alapunktis i osutatud 
abisaaja võib olla põllumajandustootja, tema 
abikaasa või nende laps.

Artikli 49 punkti a alapunktis i osutatud 
abisaaja võib olla eramaaomanik või 
põllumajandustootja, tema abikaasa või 
nende laps.

Or. en

Justification

The tendency towards more flexible usage of agricultural land and more diversity in the rural 
economy means that not only farmers but as well private landowners should have the right for 
aid beneficiary
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Muudatusettepaneku esitaja: Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 84
Artikkel 51

Toetused äritegevuse alustamiseks ja 
arendamiseks

Toetused äritegevuse alustamiseks, 
ülevõtmiseks ja arendamiseks

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja: Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 85
Artikkel 54

Artikli 49 punkti b alapunktis i osutatud 
toetus katab põhiteenuste sisseseadmise küla 
või külade rühma suhtes ning sellega seotud 
väikeinfrastruktuuri.

Artikli 49 punkti b alapunktis i osutatud 
toetus katab põhiteenuste sisseseadmise küla 
või külade rühma suhtes ning sellega seotud 
väikeinfrastruktuuri. Sõltuvalt kohaliku ala, 
kohaliku elanikkonna ja sotsiaal-
majandusliku sfääri aktiivsete osaliste 
vajadustest võib selline toetus seisneda laste 
või vanurite hooldusasutustes, doteeritud 
üüripindades, kultuurikeskustes ning 
ühistranspordi ja infrastruktuuri 
täiustamises.

Or. fr

Justification

Accessibility  and the supply of essential services to the local population and to those active in 
the socio-economic sphere are factors which make rural areas more attractive.
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Muudatusettepaneku esitaja: Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 86
Artikkel 58

Kohalikud arengustrateegiad

Artiklis 49 loetletud meetmeid tuleb 
eelistatavalt rakendada kohalike 
arengustrateegiate abil.

Kohalikud arengustrateegiad

Artiklis 49 loetletud meetmed tuleb 
eelistatavalt rakendada kohalike 
arengustrateegiate abil kohalike asutuste 
aktiivse osalusega kõikidel etappidel.

Or. el

Justification

The draftswoman's comment on the amendment she has tabled to this paragraph that 
'ensuring active involvement of local authorities in the EAFRD will provide for a more 
comprehensive and coherent approach to the development of many rural areas' is absolutely 
correct but, because the local authorities are very familiar with the problems, the particular 
characteristics and the advantages of their areas, it is important that their ideas and 
knowledge are also taken into account at the planning stage.

Muudatusettepaneku esitaja: Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 87
Artikli 60 punkt a

a) selgelt määratletud allpiirkondlike 
maaterritooriumide jaoks ette nähtud 
piirkonnapõhised programmid;

a) selgelt määratletud ja asjakohaste 
allpiirkondlike maaterritooriumide jaoks ette 
nähtud piirkonnapõhised programmid;

Or. fr

Justification

The land-based approach to rural development must be taken further and must enable proper 
land-based development projects to be set up. The appropriateness of the action area must 
therefore be demonstrated in terms of common interests and territorial cohesion.

Muudatusettepaneku esitaja: Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 88
Artikli 61 lõike 1 punkt b
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b) need peavad koosnema kas rühmast, mis 
on juba kvalifitseerunud LEADER II või 
LEADER+ algatuste jaoks, või vastavalt 
LEADER-algatuste lähenemisviisile olema 
uus rühm, mis esindab partnereid asjaomase 
territooriumi eri kohalikest sotsiaal-
majanduslikest sektoritest. Otsustustasandil 
peab vähemalt 50% kohalikust partnerlusest 
koosnema majandus- ja sotsiaalpartneritest, 
kelle hulka kuuluvad põllumajandusühingud, 
maanaised, -noored ja -organisatsioonid;

b) need peavad koosnema kas rühmast, mis 
on juba kvalifitseerunud LEADER II või 
LEADER+ algatuste jaoks, või vastavalt 
LEADER-algatuste lähenemisviisile või kui 
selliseid rühmi ei ole, olema uus rühm, mis 
esindab partnereid asjaomase territooriumi 
eri kohalikest sotsiaal-majanduslikest 
sektoritest; sel juhul peab see uus rühm 
kasutama nende kohalike rühmade 
kogemusi, kes on algatusi LEADER II ja 
LEADER+ rakendanud. Otsustustasandil 
peab vähemalt 50% kohalikust partnerlusest 
koosnema majandus- ja sotsiaalpartneritest, 
kelle hulka kuuluvad põllumajandusühingud, 
maanaised, -noored ja -organisatsioonid;

Or. el

Justification

It is essential to make use of the experience gained at local group level if the new 
programmes are to be successful.

Muudatusettepaneku esitaja: Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 89
Artikli 69 lõige 1

Riiklik maaelu võrgustik Riiklik paikkondlike ja maapiirkondade 
organisatsioonide võrgustik

1. Iga liikmesriik seab sisse riikliku maaelu 
võrgustiku, mis koondab kõiki maaelu 
arendamisse kaasatud organisatsioone ja 
asutusi.

1. Iga liikmesriik seab viivitamata sisse 
riikliku maaelu võrgustiku, mis koondab 
võimalikult suure esindatusega kõiki 
maaelu arendamisse kaasatud 
organisatsioone ja asutusi.

Or. el

Justification

Since the term 'rural' should not be interpreted restrictively as 'agricultural', it should be 
made clear that the reference is to several organisations in the broader 'rural' sector. The 
number of organisations and administrations involved in rural development in each country 
may be very large, which may mean there is a risk of ineffective communication. It might be 
more effective, therefore, if the parties concerned were to designate certain organisations and 
administrations to represent them and thus improve on the further organisation of 
information.
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Muudatusettepaneku esitaja:Jillian Evans

Muudatusettepanek 90
Artikli 70 lõige 1

b) varasem tulemuslikkus, ja kustutatud

Or. en

Justification

The resources should be distributed on the basis of particular situation and need rather than 
past performance

Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 91
Artikli 71 lõige 3 esimene osa b a (uus)

b a) 85% abikõlblikest riiklikest kulutustest 
äärepoolseimates piirkondades ja Egeuse 
mere väikesaartel.

Or. pt

Justification

The fund contribution rates in the outermost regions must remain unchanged.

Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 92
Artikli 71 lõige 3 teine osa b a (uus)

b a) 85% abikõlblikest riiklikest kulutustest 
äärepoolseimates piirkondades ja Egeuse 
mere väikesaartel.

Or. pt

Justification

The Fund contribution rates in the outermost regions must remain unchanged.
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Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 93
Artikli 71 lõige 4

4. Hoolimata lõikes 3 sätestatud 
ülemmääradest võidakse äärepoolsemate 
piirkondade ja Egeuse mere väiksemate 
saartega seotud programmide puhul 
suurendada rahastu makseosalust viie 
protsendipunkti võrra.

kustutatud

Or. pt

Justification

Consistency with Amendments 90 and 91.

Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 94
Artikli 72 lõige 3 a

a) käibemaks, a) tagastatav käibemaks,

Or. pt

Justification

Non-recoverable VAT must remain eligible.

Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 95
Artikli 72 punkt 3 c

c) maaostukulud, mis ületavad 10% kogu 
kõnealuse tehingu abikõlblikest kuludest;

c) maaostukulud, mis ületavad 10% kogu 
kõnealuse tehingu abikõlblikest kuludest, 
välja arvatud keskkonnakaitsetehingute 
korral ja välja arvatud juhul, kui komisjoni 
vastuvõetud programmidega on ette nähtud 
suurem protsendimäär.

Or. {PT}pt
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Justification

The current conditions governing land-purchase eligibility must remain unchanged.

Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 96
Artikli 76 sissejuhatav osa ja punkt a

Iga maaelu arenguprogrammi jaoks määrab 
liikmesriik:

Iga maaelu arenguprogrammi jaoks määrab 
liikmesriik kooskõlas oma institutsioonilise 
struktuuriga:

a) programmi haldava haldusorgani, milleks 
on liikmesriigi poolt avalik või mitteriiklik, 
riiklik, regionaalne või kohalik organ või 
liikmesriik ise, kui ta seda ülesannet täidab;

a) programmi haldava haldusorgani, milleks 
on liikmesriigi poolt kooskõlas tema 
institutsioonilise struktuuriga määratud 
avalik või mitteriiklik, riiklik, regionaalne 
või kohalik organ või liikmesriik ise, kui ta 
seda ülesannet täidab;

Or. en

Justification

The regulation should take into account the subsidiarity principle and the fact that in some 
Member States the competence on rural development is devolved and does not reside 
exclusively  in the central government.

Muudatusettepaneku esitaja: Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 97
Artikli 77 lõige 1 a

a) tagades, et tegevused valitakse 
rahastamiseks kooskõlas maaelu arengu 
programmile kohaldatavate kriteeriumidega 
ning et need vastavad kogu elluviimise 
perioodi vältel kohaldatavatele ühenduse ja 
riiklikele eeskirjadele ja ühenduse 
poliitikale;

a) tagades, et tegevused valitakse 
rahastamiseks kooskõlas maaelu arengu 
programmile kohaldatavate kriteeriumidega 
ning et need vastavad kogu oma täitmisaja 
jooksul kohaldatavatele ühenduse ja 
riiklikele eeskirjadele ja ühenduse 
poliitikale; need kohaldatavad ühenduse ja 
riiklikud eeskirjad ei tohiks olla ülemäära 
ranged ega aeganõudvad ning peaksid 
võimaldama teataval määral paindlikkust, 
mis ei ole vastuolus ELi poliitika 
üldsuunistega;



AM\561694ET.doc 37/42 PE 355.754v01-00
Freelance-tõlge

ET

Or. el

Justification

As the draftswoman points out, worthwhile projects can be inhibited by a lack of flexibility but 
they may also be inhibited by time-consuming statutory procedures, which should be avoided.

Muudatusettepaneku esitaja: Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 98
Artikli 80 lõige 2 a

a) teatab ta asjaomastele võimalikele 
abisaajatele, erialastele organisatsioonidele, 
sugudevahelist võrdsust edendavatele 
organitele ja valitsusvälistele 
organisatsioonidele kõnealuse programmi 
pakutavatest võimalustest ning programmi 
kaudu raha saamise eeskirjadest;

a) teatab ta asjaomastele kohalikele 
ametiasutustele, võimalikele abisaajatele, 
erialastele organisatsioonidele, 
sugudevahelist võrdsust edendavatele 
organitele ja valitsusvälistele 
organisatsioonidele kõnealuse programmi 
pakutavatest võimalustest ning programmi 
kaudu raha saamise eeskirjadest;

Or. el

Justification

Informing the local authorities from the outset will facilitate providing the other groups 
referred to in this paragraph with information.

Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brśn

Muudatusettepanek 99
Artikli 82 punkt c

c) vaatab läbi rakendamise tulemused, eriti 
iga prioriteettelje suhtes seatud eesmärkide 
saavutamise ja jätkuvad hinnangud;

c) vaatab läbi rakendamise tulemused, eriti 
iga prioriteettelje suhtes seatud eesmärkide 
saavutamise ja jätkuvad hinnangud, 
sealhulgas rahastu panused sotsiaalsesse 
hõlvamisse ja diskrimineerimise vältimisse.

Or. en

Justification

To ensure that this over-arching Community policy is reflected in evaluation.
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Muudatusettepaneku esitajad: Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Muudatusettepanek 100
Artikkel 86

Aastane arenguaruanne Kaheaastane arenguaruanne

1. Haldusorgan saadab komisjonile 
esmakordselt 2008. aastal ning iga aasta 30. 
juuniks aastase arenguaruande programmi 
ellurakendamise kohta. Haldusorgan saadab 
viimase arenguaruande programmi 
ellurakendamise kohta komisjonile hiljemalt 
30. juuniks 2016.

1. Haldusorgan saadab komisjonile 
esmakordselt 2008. aastal ning iga kahe 
aasta järel 30. juuniks kaheaastase 
arenguaruande programmi ellurakendamise 
kohta. Haldusorgan saadab viimase 
arenguaruande programmi ellurakendamise 
kohta komisjonile hiljemalt 30. juuniks 
2016.

2. Iga aastane arenguaruanne sisaldab 
järgmisi osi:

2. Iga kaheaastane arenguaruanne sisaldab 
järgmisi osi:

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brśn

Muudatusettepanek 101
Artikli 87 lõige 1

Programmide iga-aastane läbivaatamine Programmide läbivaatamine iga kahe aasta 
järel

1. Igal aastal pärast aastase arenguaruande 
esitamist vaatavad komisjon ja haldusorgan 
läbi eelmise aasta põhitulemused vastavalt 
korrale, mis määratakse kindlaks 
kokkuleppel asjaomase liikmesriigi ja 
haldusorganiga.

1. Iga kahe aasta järel pärast kaheaastase 
arenguaruande esitamist vaatavad komisjon 
ja haldusorgan läbi eelmise aasta 
põhitulemused vastavalt korrale, mis 
määratakse kindlaks kokkuleppel asjaomase 
liikmesriigi ja haldusorganiga.

Muudatusettepaneku esitaja: Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 102
Artikli 92 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) koostöös ja kogemuste vahetamisel 
tehtud jõupingutused;

Or. fr

Justification

Cooperation and an innovative approach are major aspects of the Leader scheme, for which 
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reason they must be taken into account in any performance assessment.

Muudatusettepaneku esitaja: Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 103
Artikli 92 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) innovatsioonisuutlikkus;

Or. fr

Justification

Cooperation and an innovative approach are major aspects of the Leader scheme, for which 
reason they must be taken into account in any performance assessment.

Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brśn

Muudatusettepanek 104
Artikli 92 lõike 2 punkt e a (uus)

e a) panus sotsiaalsesse hõlvamisse;

Or. en

Justification

The need for the allocation of the Community reserve to take account of the progress of the 
funds in promoting social inclusion

Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 105
Lisa 1 lõike 26 punkt 3

Abi intensiivsus metsade majandusliku 
väärtuse suurendamiseks

Abi intensiivsus metsade majandusliku 
väärtuse suurendamiseks

• 50% – abikõlblikust summast artikli 34 
punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud 
aladesse tehtava investeeringu puhul

• 90% – abikõlblikust summast artikli 34 
punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud 
aladesse tehtava investeeringu puhul

• 40% – abikõlblikust summast muudesse 
aladesse tehtava investeeringu puhul

• 80% – abikõlblikust summast muudesse 
aladesse tehtava investeeringu puhul

• 75% – abikõlblikust summast 
äärepoolseimatesse aladesse tehtava 

• 100% – abikõlblikust summast 
äärepoolseimatesse aladesse (artikli 34 
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investeeringu puhul punkti a alapunktis ia osutatud aladesse)
tehtava investeeringu puhul 

Or. pt

Justification

The current levels of support must be kept up.

Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 106
I lisa lõike 27 punkt 3

65% – abikõlblikust summast 
äärepoolseimatesse aladesse ja Egeuse mere 
saartesse tehtava investeeringu puhul

65% – abikõlblikust summast 
äärepoolseimatesse aladesse ja Egeuse mere 
saartesse tehtava investeeringu puhul

75% – abikõlblikust summast investeeringu 
puhul, mis tehakse väikestesse või keskmise 
suurusega ettevõtetesse, mis asuvad 
äärepoolseimates piirkondades ning 
töötlevad ja turustavad põhimõtteliselt 
kohalikest saadustest saadavaid 
põllumajandustooteid ning kuuluvad 
regionaalsetes arenguprogrammides 
näidatud sektoritesse

Or. pt

Justification

The levels of support applicable to the outermost regions must remain unchanged.

Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 107
I lisa lõike 35 punkt 3

• väikseim halvemustoetus – 25 eurot –
kasutussevõetud põllumajandusmaa 
hektari kohta

• väikseim halvemustoetus – 25 eurot –
kasutussevõetud põllumajandusmaa 
hektari kohta

• suurim loodushalvemustoetus – 250 eurot 
– kasutussevõetud põllumajandusmaa 
hektari kohta

• suurim halvemustoetus – 250 eurot –
kasutussevõetud põllumajandusmaa 
hektari kohta

• suurim toetus muude halvemustega 
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alade puhul – 150 eurot –
kasutussevõetud põllumajandusmaa 
hektari kohta

Or. pt

Justification

The maximum payment amount should not vary from one area to another.
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Muudatusettepaneku esitaja Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 108
I lisa lõike 40 punkt 4, lõike 41 punkt 4 ja lõike 42 punkt 3

Abi intensiivsus sisseseadmiskulude puhul Abi intensiivsus sisseseadmiskulude puhul

• 50% – abikõlblikest kuludest artikli 34 
punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud 
aladel

• 90% – abikõlblikest kuludest artikli 34 
punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud 
aladel

• 40% – abikõlblikest kuludest muudel aladel • 80% – abikõlblikest kuludest muudel aladel
• 75% – abikõlblikest kuludest 

äärepoolseimates piirkondades 
• 100% – abikõlblikest kuludest 

äärepoolseimates piirkondades (artikli 34 
punkti a alapunktis ia osutatud 
piirkondades)

Or. pt

Justification

The current levels of support should remain unchanged.
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