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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 18
Lisa jaotise 1 taande 2 lõik 4

- toetada uue, turule orienteeritud ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamist ning 
vajalikku restruktureerimist vanades ja uutes 
liikmesriikides.

– toetada uue, turule orienteeritud ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamist ning 
vajalikku restruktureerimist vanades ja uutes 
liikmesriikides, samuti tarbijate tervishoiu, 
ohutuse ja kvaliteediga seotud ootuste 
arvessevõtmist.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek19
Lisa jaotise 2.1. pealkiri

Ühine põllumajanduspoliitika ja maaelu 
arendamine

Maaelu arendamine ühise 
põllumajanduspoliitika raames

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 20
Lisa jaotise 2.1. taane 1

Põllumajandus on jätkuvalt suurim maa 
kasutaja maapiirkondades, samuti maakoha 
elu ja keskkonna kvaliteedi peamine 
määraja. Ühise põllumajanduspoliitika ja 
maaelu arengu tähtsus ja asjakohasus on 
hiljutise Euroopa Liidu laienemise järel 
kasvanud.

Põllumajandus on jätkuvalt suurim maa 
kasutaja maapiirkondades, samuti maakoha 
elu ja keskkonna kvaliteedi peamine 
määraja. 1. samba, ühise
põllumajanduspoliitika ja maaelu arengu 
tähtsus ja asjakohasus on Euroopa Liidu 
hiljutise laienemise järel kasvanud.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Bourzai ja Stavros Arnaoutakis

21
Lisa jaotise 2.1. taane 2

Ilma ühise põllumajanduspoliitika kahe 
tugisambata – turupoliitika ja maaelu areng 
– seisaksid mitmed Euroopa maapiirkonnad 
silmitsi kasvavate majanduslike, sotsiaalsete 
ja keskkonnaalaste probleemidega. Euroopa 
põllumajandusmudel peegeldab
põllumajanduse mitmeotstarbelist rolli 
maastike, toidulaua ning kultuuri- ja 
looduspärandi rikastamisel ja 
mitmekesistamisel.

Ilma ühise põllumajanduspoliitika kahe 
tugisambata – turupoliitika ja maaelu areng 
– seisaksid mitmed Euroopa maapiirkonnad 
silmitsi kasvavate majanduslike, sotsiaalsete 
ja keskkonnaprobleemidega. Euroopa 
põllumajandusmudel peegeldab 
põllumajanduse mitmeotstarbelist rolli 
maastike, toidulaua ning kultuuri- ja 
looduspärandi rikastamisel ja 
mitmekesistamisel ning vastab seega 
ühiskonna uutele nõuetele: kvaliteetsed 
tooted, toiduainete ohutus, ökoturism, 
looduspärandi väärtustamine, 
alternatiivsed energiaallikad.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 22
Lisa jaotis 2.2

Ühise põllumajanduspoliitika reformid 2003. 
ja 2004. aastal on suur samm edasi 
põllumajanduse konkurentsivõime ja 
säästva arengu parandamisel ELis ning 
kehtestavad raamistiku tulevasteks 
reformideks. Edukad reformid on Euroopa 
põllumajanduse konkurentsivõimet 
stimuleerinud hinnatoetuse garantiide 

Ühise põllumajanduspoliitika reformid 2003. 
ja 2004. aastal on suur samm edasi 
põllumajanduse piirkondliku ja kohaliku
konkurentsivõime ja säästva arengu 
parandamisel ELis ning kehtestavad 
raamistiku tulevasteks reformideks. Edukad 
reformid on Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõimet stimuleerinud 
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vähendamisega. Toodanguga sidumata 
toetuste kehtestamine julgustab 
põllumajandustootjaid reageerima 
turusignaalidele, mille on tekitanud pigem 
tarbijate nõudlus kui kogusega seotud 
poliitilised soodustused. Keskkonna, toidu 
ohutuse, loomade tervishoiu ja heaolu 
standardite asjakohane kaasamine taastab 
tarbijate usalduse ning suurendab 
põllumajanduse keskkonnasäästvust.

hinnatoetuse garantiide vähendamisega. 
Toodanguga sidumata toetuste kehtestamine 
julgustab põllumajandustootjaid reageerima 
turusignaalidele, mille on tekitanud pigem 
tarbijate nõudlus kui kogusega seotud 
poliitilised soodustused. Keskkonna, toidu 
ohutuse, loomade tervishoiu ja heaolu 
standardite asjakohane kaasamine taastab 
tarbijate usalduse ning suurendab 
põllumajanduse keskkonnasäästvust.

Or. en

Põhjendus

Ühise põllumajanduspoliitika reformid peaksid tugevdama mitte ainult Euroopa kui terviku 
konkurentsivõimet, vaid muuhulgas ka piirkondlikku ja kohalikku konkurentsivõimet, ning 
need peaksid taastama tasakaalu ELi vähem ja rohkem arenenud piirkondade vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 23
Lisa jaotis 2.2.

Ühise põllumajanduspoliitika reformid 2003. 
ja 2004. aastal on suur samm edasi 
põllumajanduse konkurentsivõime ja säästva 
arengu parandamisel ELis ning kehtestavad 
raamistiku tulevasteks reformideks. Edukad 
reformid on Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõimet stimuleerinud 
hinnatoetuse garantiide vähendamisega. 
Toodanguga sidumata toetuste kehtestamine 
julgustab põllumajandustootjaid reageerima 
turusignaalidele, mille on tekitanud pigem 
tarbijate nõudlus kui kogusega seotud 
poliitilised soodustused. Keskkonna, toidu 
ohutuse, loomade tervishoiu ja heaolu 
standardite asjakohane kaasamine taastab
tarbijate usalduse ning suurendab 
põllumajanduse keskkonnasäästvust.

Ühise põllumajanduspoliitika reformid 2003. 
ja 2004. aastal on suur samm edasi 
põllumajanduse konkurentsivõime ja säästva 
arengu parandamisel ELis ning kehtestavad 
raamistiku tulevasteks reformideks. Edukad 
reformid on Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõimet stimuleerinud 
hinnatoetuse garantiide vähendamisega. 
Toodanguga sidumata toetuste kehtestamine 
julgustab põllumajandustootjaid reageerima 
turusignaalidele, mille on tekitanud pigem 
tarbijate nõudlus kui kogusega seotud 
poliitilised soodustused. Teisel tasandil ja 
kooskõlas asutamislepingu artikli 299 
lõikega 2 antakse eriabi äärepoolseimatele 
piirkondadele, kuna neid piirkondi 
mõjutavad eripiirangud. Selle abi andmine 
peab jätkuma.  Lõpuks taastab keskkonna, 
toidu ohutuse, loomade tervishoiu ja 
heaolu standardite asjakohane kaasamine 
tarbijate usalduse ning suurendab 
põllumajanduse keskkonnasäästvust.

Or. pt
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Põhjendus

Vastavalt ELi asutamislepingu artikli 299 lõikele 2.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 24
Lisa jaotis 2.2.

Ühise põllumajanduspoliitika reformid 2003. 
ja 2004. aastal on suur samm edasi 
põllumajanduse konkurentsivõime ja säästva 
arengu parandamisel ELis ning kehtestavad 
raamistiku tulevasteks reformideks. Edukad 
reformid on Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõimet stimuleerinud 
hinnatoetuse garantiide vähendamisega. 
Toodanguga sidumata toetuste kehtestamine 
julgustab põllumajandustootjaid reageerima 
turusignaalidele, mille on tekitanud pigem 
tarbijate nõudlus kui kogusega seotud 
poliitilised soodustused. Keskkonna, toidu 
ohutuse, loomade tervishoiu ja heaolu 
standardite asjakohane kaasamine taastab 
tarbijate usalduse ning suurendab 
põllumajanduse keskkonnasäästvust.

Ühise põllumajanduspoliitika reformid 2003. 
ja 2004. aastal on suur samm edasi 
põllumajanduse konkurentsivõime ja säästva 
arengu parandamisel ELis ning nad
kehtestavad raamistiku tulevasteks 
reformideks. Edukad reformid on Euroopa 
põllumajanduse konkurentsivõimet 
stimuleerinud hinnatoetuse garantiide 
vähendamisega. Toodanguga sidumata 
toetuste kehtestamine julgustab 
põllumajandustootjaid reageerima 
turusignaalidele, mille on tekitanud pigem 
tarbijate nõudlus kui kogusega seotud 
poliitilised soodustused. Keskkonna, toidu 
ohutuse, loomade tervishoiu ja heaolu 
standardite asjakohane kaasamine taastab 
tarbijate usalduse ning suurendab 
põllumajanduse keskkonnasäästvust. 
Nüüdsest on põllumajandusel majanduslik, 
keskkonnaalane, territoriaalne ja 
ühiskondlik funktsioon.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 25
Lisa jaotise 2.4. taane 1

Maapiirkondi iseloomustavad väga suured
erinevused: need ulatuvad kaugetest 
rahvastikukao ja taandarengu all 
kannatavatest piirkondadest kuni 
linnalähedaste piirkondadeni, mis on 
linnakeskuste kasvava surve all.

Maapiirkondi iseloomustavad väga suured 
erinevused: need ulatuvad kaugetest 
rahvastikukao ja taandarengu all 
kannatavatest piirkondadest kuni 
linnalähedaste piirkondadeni, mis on 
linnakeskuste kasvava surve all, ning 
äärepoolseimate piirkondadeni, mida 
mõjutavad erilised ja alalised piirangud, 
mis on tingitud nende piirkondade 
väikesest pindalast, nende ja Euroopa 
mandri vahelisest kaugusest ning nende 
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hajutatusest.

Or. pt

Põhjendus

Vastavalt ELi asutamislepingu artikli 299 lõikele 2. Lissaboni strateegia taashoogustamise 
jätkuna.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai ja Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 26
Lisa jaotise 2.4. taane 1

Maapiirkondi iseloomustavad väga suured 
erinevused: need ulatuvad kaugetest 
rahvastikukao ja taandarengu all 
kannatavatest piirkondadest kuni 
linnalähedaste piirkondadeni, mis on 
linnakeskuste kasvava surve all.

Maapiirkondi iseloomustavad väga suured 
erinevused: need ulatuvad kaugetest 
rahvastikukao ja taandarengu all 
kannatavatest piirkondadest kuni 
linnalähedaste piirkondadeni, mis on 
linnakeskuste kasvava surve all. See tingib 
vajaduse maaelu arendamise 
diferentseeritud strateegiate järele. 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 27
Lisa jaotise 2.4. taane 2

Vastavalt rahvastikutihedusel põhinevale 
OECD määratlusele hõlmavad 
maapiirkonnad 92% EL-25 territooriumist. 
Lisaks elab 19% elanikkonnast valdavalt 
ruraalsetes piirkondades ja 37% 
märkimisväärselt ruraalsetes piirkondades. 
Kõnealused piirkonnad toodavad 45% EL-
25 kogulisandväärtusest ja annavad 53% 
töökohtadest, kuid kalduvad mahajäämusele 
sotsiaal-majanduslike näitajate, kaasa 
arvatud struktuurinäitajate osas muude 
piirkondadega võrreldes. Sissetulek elaniku 
kohta on maapiirkondades umbes 
kolmandiku võrra väiksem, naiste tööhõives 
osalemise määr on madalam, 
teenindussektor on vähem arenenud, 
kõrghariduse tase on üldjuhul madalam ning 
väiksemal protsendil majapidamistest on 
lairiba-internetiühendus. Kaugus ja 

OECD rahvastikutihedusel põhineva 
määratluse kohaselt hõlmavad 
maapiirkonnad 92% EL-25 territooriumist. 
Lisaks elab 19% elanikkonnast valdavalt 
ruraalsetes piirkondades ja 37% 
märkimisväärselt ruraalsetes piirkondades. 
Kõnealused piirkonnad toodavad 45% EL-
25 kogulisandväärtusest ja annavad 53% 
töökohtadest, kuid kalduvad mahajäämusele 
sotsiaal-majanduslike näitajate, kaasa 
arvatud struktuurinäitajate osas muude 
piirkondadega võrreldes. Sissetulek elaniku 
kohta on maapiirkondades umbes 
kolmandiku võrra väiksem, naiste tööhõives 
osalemise määr on madalam, 
teenindussektor on vähem arenenud, 
kõrghariduse tase on üldjuhul madalam ning 
väiksemal protsendil majapidamistest on 
Interneti lairibaühendus. Kaugus ja 
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piiriäärsus on mõnedes maapiirkondades
suureks probleemiks. Need varjuküljed 
kalduvad olema veelgi tugevamad just 
maapiirkondades, kuigi üldine pilt ELi 
tasandil võib liikmesriigiti 
märkimisväärselt erineda. Võimaluste, 
kontaktide ja koolituse infrastruktuuri 
puudumine on eelkõige kaugete 
maapiirkondade naiste ja noorte probleem.

piiriäärsus on mõnes maapiirkonnas suureks 
probleemiks. Need varjuküljed kalduvad 
olema veelgi tugevamad just 
maapiirkondades ja äärepoolseimates 
piirkondades, mille 
põllumajandusettevõtteid iseloomustab 
eraldatus, väiksem suurus ja tootmise 
ühekülgsus ning mille tegevust mõjutavad 
rasked ilmastikuolud. Võimaluste, 
kontaktide ja koolituse infrastruktuuri 
puudumine on eelkõige kaugete 
maapiirkondade naiste ja noorte probleem.

Or. pt

Põhjendus

Vastavalt ELi asutamislepingu artikli 299 lõikele 2. Lissaboni strateegia taashoogustamise 
jätkuna.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 28
Lisa jaotise 2.4. taane 6 a (uus)

Ühtlasi tuleb rõhutada käsitöö olulisust 
maapiirkondades. Käsitöö puudutab kõiki 
tegevusalasid: ehitus, toiduainete tootmine, 
transport, tekstiilitootmine. Käsitöö 
võimaldab luua töökohti, koolitada noori, 
anda edasi traditsioonilisi oskusi ning luua 
sotsiaalset sidet kõige mahajäänumatel 
aladel.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 29
Lisa jaotise 2.4. taane 7

Põllumajandus- ja toiduainesektor peavad 
kinni haarama uute lähenemiste, 
tehnoloogiate ja innovatsiooni pakutavatest 
võimalustest, et vastata turunõudluse 
arengule nii Euroopas kui ka ülemaailmselt. 
Eelkõige lubab just investeering inimkapitali 
kui olulisse ressurssi nii maapiirkondadel 
kui põllumajandus- ja toiduainesektoril 

Põllumajandus- ja toiduainesektor peavad 
kinni haarama uute lähenemiste, 
tehnoloogiate ja innovatsiooni pakutavatest 
võimalustest, et vastata turunõudluse 
arengule nii Euroopas kui ka ülemaailmselt. 
Eelkõige lubab just investeering inimkapitali 
kui olulisse ressurssi elukestva õppe ja selle 
kohandamise kaudu uuele 
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enesekindlalt tulevikku vaadata. konkurentsisurvele nii maapiirkondadel kui 
põllumajandus- ja toiduainesektoril 
enesekindlalt tulevikku vaadata.

Or. pt

Põhjendus

Muudatusettepanek on 2005. aasta veebruari Lissaboni strateegia taashoogustamise jätk.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 30
Lisa jaotise 2.4. taane 8 a (uus)

Et muuta maapiirkondi külgetõmbavateks 
tegevuskeskusteks, tuleb ühtlasi parandada 
nende külgetõmbejõudu elukeskkonnana.  
Euroopa elanike seas on soov maal elada 
tugev, kuid sageli takistab seda elanikele 
osutatavate põhiteenuste ja infrastruktuuri 
puudumine, mis on kahjulik ning võtab 
inimestelt tihti ära julguse asuda elama 
maapiirkonda.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Lisa jaotis 3.1, Suunis, lõige 1

Euroopa põllumajandusel, metsandusel ning 
tema põllumajandus- ja toiduainesektoril on 
suur potentsiaal arendada edasi kvaliteetseid 
ja lisandväärtusega tooteid, mis vastavad 
Euroopa tarnijate ja maailma turgude 
mitmekesisele ja kasvavale nõudlusele.

Euroopa põllumajandusel, metsandusel ning 
tema põllumajandus- ja toiduainesektoril on 
suur potentsiaal arendada edasi kvaliteetseid 
ja lisandväärtusega tooteid, mis vastavad 
Euroopa tarnijate ja maailma turgude 
mitmekesisele ja kasvavale nõudlusele, 
sealhulgas tarbijate suurele huvile 
tootmisahela parema jälgitavuse vastu 
alates farmist kuni turule jõudmiseni.

Or. en

Põhjendus

Toiduainetetööstuses hiljuti toimunud arvukate skandaalide tõttu (nt BSE ning lammaste suu-
ja sõrataud), mis on rängalt kahjustanud tarbijate usaldust ühise põllumajanduspoliitika 



PE 365.127v01-00 8/44 AM\592585ET.doc
Freelance-tõlge

ET

vastu, peaksid ühenduse strateegiliste suuniste esimesele prioriteediteljele pühendatud 
ressursid aitama lahendada ka tarbijate neid muresid, mis on seotud ELi liikmesriikides 
toodetavate ja turustatavate toiduainetega.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Muudatusettepanek 32
Lisa jaotis 3.1, Suunis, lõige 2

Esimesele prioriteediteljele pühendatud 
ressursid peaksid panustama tugevale ja 
dünaamilisele Euroopa põllumajandus- ja 
toiduainesektorile, keskendudes teadmiste 
edasiandmise ja innovatsiooni 
prioriteetidele toiduahelas ning
prioriteetsetele sektoritele investeeringuteks
füüsilisse ja inimkapitali.

Esimesele prioriteediteljele pühendatud 
ressursid peaksid panustama tugevale ja
dünaamilisele põllumajandus- ja 
metsandussektorile, keskendudes teadmiste
edasiandmise, innovatsiooni ning toidu- ja 
kütuseahela integreerimise 
kaksikprioriteetidele ning investeeringutele
füüsilisse ja inimkapitali, sealhulgas info- ja 
sidetehnoloogiate (IST) kasutamisse ning 
asjakohase koolituse edendamisse.

Or. en

Põhjendus

IST kasutamise edendamisega maapiirkondades peab kaasnema inimkapitali koolitamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Jamila Madeira

Muudatusettepanek 33
Lisa, jaotis 3.1., Suunis, lõige 2

Esimesele prioriteediteljele pühendatud 
ressursid peaksid panustama tugevale ja 
dünaamilisele Euroopa põllumajandus- ja 
toiduainesektorile, keskendudes teadmiste 
edasiandmise ja innovatsiooni 
prioriteetidele toiduahelas ning 
prioriteetsetele sektoritele investeeringuteks
füüsilisse ja inimkapitali.

Esimesele prioriteediteljele pühendatud 
ressursid peaksid panustama tugevale ja 
dünaamilisele põllumajandus- ja 
metsasektorile, julgustades innovatsiooni 
ning toidu- ja kütuseahela integreerumist 
ning investeeringuid füüsilisse ja 
inimkapitali.

Or. pt

Põhjendus

Mõiste "põllumajandus- ja toiduainetesektor" on kitsendav, viidata tuleks 
põllumajandussektorile ja metsandussektorile. 



AM\592585ET.doc 9/44 PE 365.127v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d):Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 34
Lisa jaotise 3.1. Suunis, lõige 2

Esimesele prioriteediteljele pühendatud 
ressursid peaksid panustama tugevale ja 
dünaamilisele Euroopa põllumajandus- ja 
toiduainesektorile, keskendudes teadmiste 
edasiandmise ja innovatsiooni 
prioriteetidele toiduahelas ning 
prioriteetsetele sektoritele investeeringuteks
füüsilisse ja inimkapitali.

Esimesele prioriteediteljele pühendatud 
ressursid peaksid panustama tugevale, 
dünaamilisele ja elujõulisele
põllumajandus- ja metsandussektorile, 
keskendudes innovatsiooni ergutamise ning 
toidu- ja kütuseahela integreerimise 
kaksikprioriteetidele ning investeeringutele
füüsilisse ja inimkapitali, sealhulgas IST 
kaudu.

Or. el

Põhjendus

Kuigi raportööri muudatusettepanek on äärmiselt õigustatud, tuleks mainida ka eesmärki 
muuta põllumajandussektor ja metsandussektor elujõuliseks, mida peavad võimaldama 
esimesele prioriteediteljele pühendatud ressursid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 35
Lisa jaotis 3.1., Suunis, lõige 2

Esimesele prioriteediteljele pühendatud 
ressursid peaksid panustama tugevale ja 
dünaamilisele Euroopa põllumajandus- ja 
toiduainesektorile, keskendudes teadmiste 
edasiandmise ja innovatsiooni prioriteetidele 
toiduahelas ning prioriteetsetele sektoritele 
investeeringuteks füüsilisse ja inimkapitali.

Esimesele prioriteediteljele pühendatud 
ressursid peaksid panustama tugevatele, 
dünaamilistele ja tänapäevastele Euroopa 
põllumajandus- ja metsandusettevõtetele 
ning põllumajandus- ja toiduainesektorile, 
keskendudes teadmiste edasiandmise ja 
innovatsiooni prioriteetidele toiduahelas 
ning prioriteetsetele sektoritele 
investeeringuteks füüsilisse ja inimkapitali.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Marian Harkin

Muudatusettepanek 36
Lisa jaotise 3.1. taande 1 lõik 2

– lõimumise parandamine põllumajandus- ja 
toiduaineahelas. Euroopa toiduainetööstus 
on üks maailma konkurentsivõimelisemaid 
ja innovatiivsemaid, kuid see seisab silmitsi 

– lõimumise parandamine põllumajandus- ja 
toiduaineahelas. Euroopa toiduainetööstus 
on üks maailma konkurentsivõimelisemaid 
ja innovatiivsemaid, kuid ta seisab silmitsi 
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kasvava ülemaailmse konkurentsiga. 
Maapiirkondade majanduses on suured 
võimalused uute toodete loomiseks ja 
turustamiseks, lisaväärtuse säilitamiseks 
maapiirkondades kvaliteedisüsteemide 
kaudu ning Euroopa toodete profiili 
tõstmiseks välismaal. Nõuandeteenuste ja 
toetuse kasutamine ühenduse standarditele 
vastamiseks annab sellesse 
lõimumisprotsessi oma panuse. Turule 
orienteeritud põllumajandussektor aitab 
veelgi enam tugevdada Euroopa 
põllumajandus- ja toiduainesektori 
positsiooni suurtööandjana ning 
majandusliku kasvu allikana;

kasvava ülemaailmse konkurentsiga. 
Maapiirkondade majanduses on suured 
võimalused uute toodete loomiseks ja 
turustamiseks, lisaväärtuse säilitamiseks 
maapiirkondades kvaliteedisüsteemide 
kaudu ning Euroopa toodete profiili 
tõstmiseks välismaal. Eriti tuleb toetada 
kohalikke ja piirkondlikke tooteid. 
Nõuandeteenuste ja toetuse kasutamine 
ühenduse standarditele vastamiseks annab 
sellesse lõimumisprotsessi oma panuse. 
Turule orienteeritud põllumajandussektor 
aitab veelgi enam tugevdada Euroopa 
põllumajandus- ja toiduainesektori 
positsiooni suurtööandjana ning 
majandusliku kasvu allikana;

Or. en

Põhjendus

Et saaksime edendada dünaamilist ja säästvat põllumajandust, peavad kohalikud ja 
piirkondlikud ettevõtted sellele majandusele aluse panemisest osa võtma. Selle asemel, et 
kohalikele toodetele ja väikestele majandusettevõtetele takistusi seada, peaksime 
mikroettevõtteid toetama, kuna just nemad hoiavad maaomavalitsusi üleval.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 37
Lisa jaotise 3.1. taande 1 lõik 2

– lõimumise parandamine põllumajandus- ja 
toiduaineahelas. Euroopa toiduainetööstus 
on üks maailma konkurentsivõimelisemaid 
ja innovatiivsemaid, kuid see seisab silmitsi 
kasvava ülemaailmse konkurentsiga. 
Maapiirkondade majanduses on suured 
võimalused uute toodete loomiseks ja 
turustamiseks, lisaväärtuse säilitamiseks 
maapiirkondades kvaliteedisüsteemide 
kaudu ning Euroopa toodete profiili 
tõstmiseks välismaal. Nõuandeteenuste ja 
toetuse kasutamine ühenduse standarditele 
vastamiseks annab sellesse 
lõimumisprotsessi oma panuse. Turule 
orienteeritud põllumajandussektor aitab 
veelgi enam tugevdada Euroopa 
põllumajandus- ja toiduainesektori 
positsiooni suurtööandjana ning 

– pakkumise kohandamine nõudlusega 
ning lõimumise parandamine 
põllumajandus- ja toiduaineahelas. Euroopa 
toiduainetööstus on üks maailma 
konkurentsivõimelisemaid ja 
innovatiivsemaid, kuid ta seisab silmitsi 
kasvava ülemaailmse konkurentsiga. 
Maapiirkondade majanduses on suured 
võimalused uute toodete loomiseks ja 
turustamiseks, lisaväärtuse säilitamiseks 
maapiirkondades kvaliteedisüsteemide 
kaudu ning Euroopa toodete profiili 
tõstmiseks välismaal. Nõuandeteenuste ja 
toetuse kasutamine ühenduse standarditele 
vastamiseks annab sellesse 
lõimumisprotsessi oma panuse. Turule 
orienteeritud põllumajandussektor aitab 
veelgi enam tugevdada Euroopa 
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majandusliku kasvu allikana; põllumajandus- ja toiduainesektori 
positsiooni suurtööandjana ning 
majandusliku kasvu allikana;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Marian Harkin

Muudatusettepanek 38
Lisa jaotise 3.1 taande 1 lõik 4

– dünaamilise ettevõtluse soodustamine. 
Hiljutised reformid on loonud Euroopa 
põllumajanduse jaoks turule suunatud 
keskkonna. See loob 
põllumajandusettevõtetele uusi võimalusi. 
Kuid selle majandusliku potentsiaali 
realiseerimine sõltub strateegiliste ja 
organisatsiooniliste oskuste arendamisest;

– dünaamilise ettevõtluse soodustamine. 
Hiljutised reformid on loonud Euroopa 
põllumajanduse jaoks turule suunatud 
keskkonna. See loob 
põllumajandusettevõtetele uusi võimalusi. 
Kuid selle majandusliku potentsiaali 
realiseerimine sõltub strateegiliste, äriliste, 
reklaamialaste ja organisatsiooniliste 
oskuste arendamisest;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 39
Lisa jaotise 3.1. taande 1 lõik 4

– dünaamilise ettevõtluse soodustamine. 
Hiljutised reformid on loonud Euroopa 
põllumajanduse jaoks turule suunatud 
keskkonna. See loob 
põllumajandusettevõtetele uusi võimalusi. 
Kuid selle majandusliku potentsiaali 
realiseerimine sõltub strateegiliste ja 
organisatsiooniliste oskuste arendamisest;

– dünaamilise ettevõtluse soodustamine. 
Hiljutised reformid on loonud Euroopa 
põllumajanduse jaoks turule suunatud 
keskkonna. See loob 
põllumajandusettevõtetele uusi võimalusi. 
Kuid selle majandusliku potentsiaali 
realiseerimine sõltub strateegiliste ja 
organisatsiooniliste oskuste arendamisest 
ning uuest riiklike investeeringute 
poliitikast;

Or. {PT}pt

Põhjendus

Põllumajandussektori tegelik parandamine nõuab antud sektori ümberkorraldamist oluliste 
riiklike investeeringute alusel, mis väärtustaksid tootmismudelite ümberkohandamist ja 
piirkondade eriomadusi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

k 40
Lisa jaotise 3.1. taande 1 lõik 5

– uute turustusvõimaluste väljaarendamine 
põllumajandus- ja metsamajandussaaduste 
jaoks. Uued turustusvõimalused võivad 
pakkuda suuremat lisandväärtust. Esimese 
samba alusel rakendatud meetmeid võib 
täiendada toetusega investeeringuteks ja 
koolituseks toiduks mittekasutatavate 
toodete tootmise valdkonnas maaelu 
arendamise raames, luues uusi 
innovatiivseid turustusvõimalusi toodangule 
või aidates kaasa taastuvenergia materjalide,
biokütuste ning töötlemisvõimsuse 
arendamisele;

– uute turustusvõimaluste väljaarendamine 
põllumajandus- ja metsamajandussaaduste 
jaoks. Uued turustusvõimalused võivad 
pakkuda suuremat lisandväärtust. Esimese 
samba alusel rakendatud meetmeid võib 
täiendada toetusega investeeringuteks ja 
koolituseks toiduks mittekasutatavate 
toodete tootmise valdkonnas maaelu 
arendamise raames, luues uusi 
innovatiivseid turustusvõimalusi toodangule 
või aidates kaasa taastuvenergia materjalide, 
biokütuste, eriti selliste, mis kasutavad 
biomassi või looduslikke koostisaineid nagu 
suhkur, ning töötlemisvõimsuse 
arendamisele; tõhusam keskkonnaalane 
tegevus võib viia ka tõhususe kasvamiseni 
tootmises, luues kõikidele kasuliku 
olukorra; 

Or. pt

Põhjendus

Põllumajandussektori tegelik parandamine nõuab antud sektori ümberkorraldamist oluliste 
riiklike investeeringute alusel, mis väärtustaksid tootmismudelite ümberkohandamist ja 
piirkondade eriomadusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Muudatusettepanek 41
Lisa jaotise 3.1 taande 1 lõik 5

– uute turustusvõimaluste väljaarendamine 
põllumajandus- ja metsamajandussaaduste 
jaoks. Uued turustusvõimalused võivad 
pakkuda suuremat lisandväärtust. Esimese 
samba alusel rakendatud meetmeid võib 
täiendada toetusega investeeringuteks ja 
koolituseks toiduks mittekasutatavate 
toodete tootmise valdkonnas maaelu 
arendamise raames, luues uusi 
innovatiivseid turustusvõimalusi 
toodangule või aidates kaasa taastuvenergia 

– teadusuuringute, investeeringute ja 
koolituse toetamine uute toodete, 
protsesside ja tehnoloogiate väljatöötamisel 
ja kasutamisel, mis aitavad energiat säästa. 
Esimese samba alusel rakendatud meetmeid 
võib täiendada sellise toetusega, aidates 
kaasa innovatiivsete tootmismeetodite või 
näiteks taastuvenergia materjalide, 
biokütuste ning töötlemisvõimsuse 
arendamisele;
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materjalide, biokütuste ning 
töötlemisvõimsuse arendamisele;

Or. en

Põhjendus

Kogu toetus, mida antakse uute turustusvõimaluste arendamiseks, peab ühtlasi keskenduma 
energiasäästlike tootmisprotsesside ja -tehnoloogiate rakendamise toetamisele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 42
Lisa jaotise 3.1. taande 1 lõik 5

– uute turustusvõimaluste väljaarendamine 
põllumajandus- ja metsamajandussaaduste 
jaoks. Uued turustusvõimalused võivad 
pakkuda suuremat lisandväärtust. Esimese 
samba alusel rakendatud meetmeid võib 
täiendada toetusega investeeringuteks ja 
koolituseks toiduks mittekasutatavate 
toodete tootmise valdkonnas maaelu 
arendamise raames, luues uusi 
innovatiivseid turustusvõimalusi toodangule
või aidates kaasa taastuvenergia materjalide, 
biokütuste ning töötlemisvõimsuse 
arendamisele;

– uute turustusvõimaluste väljaarendamine 
põllumajandus- ja metsatööstus- ning
metsamajandussaaduste jaoks. Uued 
turustusvõimalused võivad pakkuda 
suuremat lisandväärtust. Esimese samba 
alusel rakendatud meetmeid võib täiendada 
toetusega investeeringuteks ja koolituseks 
toiduks mittekasutatavate toodete tootmise 
valdkonnas maaelu arendamise raames, 
luues uusi innovatiivseid turustusvõimalusi 
toodangule, leides tootmisjääkidele kasuliku 
rakenduse või aidates kaasa taastuvenergia 
materjalide, biokütuste ning 
töötlemisvõimsuse arendamisele;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek m>43
Lisa jaotise 3.1. taande 1 lõik 6

– põllumajandusettevõtete ja metsanduse
keskkonnalase tegevuse tõhususe 
parandamine. Pikaajaline säästvus sõltub 
võimest toota tooteid, mida tarbijad 
soovivad osta, saavutades samal ajal kõrged 
keskkonnaalased standardid. Tõhusamasse 
keskkonnaalasesse tegevusse investeerimine 
võib viia ka efektiivsuse kasvuni tootmises, 
luues kõikidele kasuliku olukorra;

– põllumajandusettevõtete, metsanduse ja 
metsamajanduse keskkonnalase tegevuse 
tõhususe parandamine. Pikaajaline säästvus 
sõltub võimest toota tooteid, mida tarbijad 
soovivad osta, saavutades samal ajal kõrged 
keskkonnaalased standardid. Tõhusamasse 
keskkonnaalasesse tegevusse investeerimine 
võib viia ka tõhususe kasvuni tootmises, 
luues kõikidele kasuliku olukorra;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 44
Lisa jaotise 3.1. taande 1 lõik 7

– põllumajandussektori ümberkorraldamine. 
Maaelu arendamine on ümberkorraldamise 
peamiseks vahendiks, eriti uutes 
liikmesriikides. Laienemine on 
põllumajanduslikku kaarti muutnud. 
Põllumajanduse edukas kohandamine võib 
olla võti põllumajandussektori 
konkurentsivõime ja keskkonnaalase 
säästvuse parandamiseks ning töökohtade ja 
kasvu stimuleerimiseks sellega seotud 
majandusvaldkondades. Kõik liikmesriigid 
peaksid edendama muutuste prognoosimist 
põllumajandussektoris ümberkorraldamise 
kontekstis ning arendama välja ennetava 
lähenemisviisi põllumajandusettevõtjate 
koolitusele ja ümberkoolitusele, eriti mis 
puudutab edasiantavaid oskusi.

– põllumajandussektori ümberkorraldamine. 
Maaelu arendamine on ümberkorraldamise 
peamiseks vahendiks, eriti uutes 
liikmesriikides. Laienemine on 
põllumajanduslikku kaarti muutnud. 
Põllumajanduse edukas kohandamine võib 
olla võti põllumajandussektori 
konkurentsivõime ja keskkonnaalase 
säästvuse parandamiseks ning töökohtade ja 
kasvu stimuleerimiseks sellega seotud 
majandusvaldkondades. Kõik liikmesriigid 
peaksid edendama muutuste prognoosimist 
põllumajandussektoris ümberkorraldamise 
kontekstis, võttes arvesse iga piirkonna 
iseloomulikke omadusi, ning arendama 
välja ennetava lähenemisviisi 
põllumajandusettevõtjate koolitusele ja 
ümberkoolitusele, eriti seoses edasiantavate 
oskustega.

Or. pt

Põhjendus

Põllumajandussektori tegelik parandamine nõuab antud sektori ümberkorraldamist oluliste 
riiklike investeeringute alusel, mis väärtustaksid tootmismudelite ümberkohandamist ja 
piirkondade eriomadusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 45
Lisa jaotise 3.1 taande 1 lõik 7 a (uus)

– kohalike algatuste julgustamine, nt 
kohalike põllupidajate turud ja kvaliteetsete 
toiduainetega kohaliku varustamise 
programmid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 46
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Lisa jaotise 3.1. taande 1 lõik 7 a (uus)

– põlvkondade vahetuse parem tagamine. 
Et see tegevus saaks liikmesriikides 
jätkuda, tuleb tagada põlvkondade vahetus.  
Euroopa Liit peab kõrvaldama võimalikult 
paljud haldustakistused, mis kitsendavad 
noorte juurdepääsu maaelu arendamiseks 
antavale abile. Põlvkondade vahetuse 
eesmärk peab kajastuma kõigi maaelu 
arendamise prioriteeditelgede raamistikus. 

Or. es

Põhjendus

Komisjoni ettepanek ei võta piisavalt arvesse vajadust tagada põllumajandussektoris 
põlvkondade vahetus.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 47
Lisa jaotise 3.1. taane 2

Põlvkondade vahetuse soodustamiseks 
põllumajanduses tuleks arvesse võtta 1. 
prioriteeditelje alusel kättesaadavate 
meetmete kombinatsioone, mis on sobitatud 
noorte talupidajate vajadustega.

– põlvkondade vahetus. Põlvkondade 
vahetuse soodustamiseks põllumajanduses 
tuleks arvesse võtta 1. prioriteeditelje alusel 
kättesaadavate meetmete kombinatsioone, 
mis on sobitatud noorte talupidajate 
vajadustega, eeskätt abi ettevõtete 
sisseseadmiseks ja ülekandmiseks.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Jamila Madeira

Muudatusettepanek 48
Lisa jaotis 3.2., Suunis

ELi loodusvarade ja maastike kaitsmiseks ja 
suurendamiseks maapiirkondades peaksid 2. 
prioriteediteljele pühendatud ressursid 
aitama kaasa kolmele ELi prioriteetsele 
valdkonnale: bioloogiline mitmekesisus ja 
keskkonnasõbralike põllumajandus- ja 
metsandussüsteemide säilitamine, vesi ja 
kliimamuutus. 2. prioriteeditelje alusel 
kättesaadavaid meetmeid tuleks kasutada 
nende eesmärkide lõimimiseks ning 

ELi loodusvarade ja maastike kaitsmiseks ja 
suurendamiseks maapiirkondades peaksid 2. 
prioriteediteljele pühendatud ressursid 
aitama kaasa kolmele ELi prioriteetsele 
valdkonnale: bioloogilise mitmekesisuse 
edendamine ning põllumajandus- ja
metsandusmaade säästev kasutamine, 
kliimamuutuste vastu võitlemine, 
territooriumi plaanimine ning loodus- ja 
kultuuripärandi kaitsmine. 2. 
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meetmed peaksid aitama kaasa 
põllumajanduse ja metsanduse Natura 2000 
võrgustiku rakendamisele, Göteborgi 
lubadusele 2010. aastaks bioloogilise 
mitmekesisuse langus ümber pöörata, 
veepoliitika direktiivi eesmärkide 
saavutamisele ja Kyoto protokolli sihtide 
saavutamisele kliimamuutuste 
leevendamisel.

prioriteeditelje alusel kättesaadavaid 
meetmeid tuleks kasutada nende eesmärkide 
lõimimiseks ning meetmed peaksid aitama 
kaasa põllumajanduse ja metsanduse Natura 
2000 võrgustiku rakendamisele, Göteborg’i
lubadusele 2010. aastaks bioloogilise 
mitmekesisuse langus ümber pöörata, 
veepoliitika direktiivi eesmärkide 
saavutamisele ja Kyoto protokolli sihtide 
saavutamisele kliimamuutuste 
leevendamisel.

Or. pt

Põhjendus

Komisjoni tekstis mainitud valdkondadele lisati territooriumi plaanimine ning loodus- ja 
kultuuripärandi kaitse.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 49
Lisa jaotis 3.2., Suunis

ELi loodusvarade ja maastike kaitsmiseks ja 
suurendamiseks maapiirkondades peaksid 2. 
prioriteediteljele pühendatud ressursid 
aitama kaasa kolmele ELi prioriteetsele 
valdkonnale: bioloogiline mitmekesisus ja 
keskkonnasõbralike põllumajandus- ja 
metsandussüsteemide säilitamine, vesi ja 
kliimamuutus. 2. prioriteeditelje alusel 
kättesaadavaid meetmeid tuleks kasutada 
nende eesmärkide lõimimiseks ning 
meetmed peaksid aitama kaasa 
põllumajanduse ja metsanduse Natura 2000 
võrgustiku rakendamisele, Göteborgi 
lubadusele 2010. aastaks bioloogilise 
mitmekesisuse langus ümber pöörata, 
veepoliitika direktiivi eesmärkide 
saavutamisele ja Kyoto protokolli sihtide 
saavutamisele kliimamuutuste 
leevendamisel.

ELi loodusvarade ja maastike kaitsmiseks ja 
suurendamiseks maapiirkondades peaksid 2. 
prioriteediteljele pühendatud ressursid 
aitama kaasa kolmele ELi prioriteetsele 
valdkonnale: bioloogiline mitmekesisus ja 
keskkonnasõbralike põllumajandus- ja 
metsandussüsteemide säilitamine, 
veeressursside säästev kasutamine ja 
kliimamuutus. 2. prioriteeditelje alusel 
kättesaadavaid meetmeid tuleks kasutada 
nende eesmärkide lõimimiseks ning 
meetmed peaksid aitama kaasa 
põllumajanduse ja metsanduse Natura 2000 
võrgustiku rakendamisele, Göteborg’i
lubadusele 2010. aastaks bioloogilise 
mitmekesisuse langus ümber pöörata, 
veepoliitika direktiivi eesmärkide 
saavutamisele ja Kyoto protokolli sihtide 
saavutamisele kliimamuutuste 
leevendamisel.

Or. el
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Põhjendus

Vee kaitse eesmärgi parem sõnastus, mis põhineb eeskätt vee raamdirektiivil. 

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 50
Lisa jaotise 3.2. taande 1 lõik 1

- keskkonnaalaste teenuste ja 
loomasõbralike põllumajandustavade 
edendamine. Euroopa kodanikud eeldavad 
põllumajandustootjatelt kohustulikest
standarditest kinnipidamist. Kuid paljud 
nõustuvad ka, et põllumajandustootjatele 
tuleks hüvitada see, kui nad seovad end 
täiendavate kohustustega, osutades 
teenuseid, mida turg üksi ei paku, eriti kui 
need on keskendunud kindlatele 
ressurssidele, nagu vesi ja pinnas;

– keskkonnaalaste teenuste ja bioloogilise 
mitmekesisuse ning keskkonna suhtes 
sõbralike põllumajandustavade edendamine.
Euroopa kodanikud eeldavad 
põllumajandustootjatelt kohustuslikest
standarditest kinnipidamist. Kuid paljud 
nõustuvad ka, et põllumajandustootjatele 
tuleks hüvitada see, kui nad seovad end 
lisakohustustega, osutades teenuseid, mida 
turg üksi ei paku, eriti kui need on 
keskendunud kindlatele ressurssidele, nagu 
vesi ja pinnas;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 51
Lisa jaotise 3.2. taande 1 lõik 2

– põllumajandusmaastiku säilitamine.
Euroopas on suur osa hinnatud 
maakeskkonnast põllumajanduse tulemus. 
Asjakohased põllumajandussüsteemid 
aitavad säilitada maastikke ja elupaiku, 
alates märgaladest kuni kuivade heinamaade 
ja mägikarjamaadeni. Mitmetes piirkondades 
on see kultuurilise ja looduspärandi ning 
maapiirkondade kui elu- ja töökoha üldise 
atraktiivsuse oluline osa;

– põllumajandusmaastiku säilitamine.
Euroopas on suur osa hinnatud 
maakeskkonnast põllumajanduse tulemus. 
Asjakohased põllumajandussüsteemid 
aitavad säilitada maastikke ja elupaiku, 
alates märgaladest kuni kuivade heinamaade 
ja mägikarjamaadeni. Paljudes piirkondades 
on see kultuurilise ja looduspärandi ning 
maapiirkondade kui elu-, turismi- ja 
töökoha üldise atraktiivsuse oluline osa;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Marian Harkin

Muudatusettepanek mAm>52
Lisa jaotise 3.2. taande 1 lõik 2

– põllumajandusmaastiku säilitamine. 
Euroopas on suur osa hinnatud 

– põllumajandusmaastiku säilitamine. 
Euroopas on suur osa hinnatud 



PE 365.127v01-00 18/44 AM\592585ET.doc
Freelance-tõlge

ET

maakeskkonnast põllumajanduse tulemus. 
Asjakohased põllumajandussüsteemid 
aitavad säilitada maastikke ja elupaiku, 
alates märgaladest kuni kuivade heinamaade 
ja mägikarjamaadeni. Mitmetes piirkondades 
on see kultuurilise ja looduspärandi ning 
maapiirkondade kui elu- ja töökoha üldise 
atraktiivsuse oluline osa;

maakeskkonnast põllumajanduse tulemus. 
Asjakohased põllumajandussüsteemid 
aitavad säilitada maastikke ja elupaiku, 
alates märgaladest kuni kuivade heinamaade 
ja mägikarjamaadeni. Kui 
põllumajandustavad maastiku ja 
elupiirkondade säilitamise või 
väärtustamise eesmärgiga kohustuslikuks 
muudetakse või neid piiratakse, tuleb seda 
teha põllupidajate, maaomanike ja 
riigiasutuste vahelises partnerluses, et 
tagada nõustamine, koostöö ja vajadusel 
kahjude hüvitamine. Paljudes piirkondades 
on see kultuurilise ja looduspärandi ning 
maapiirkondade kui elu- ja töökoha üldise 
atraktiivsuse oluline osa;

Or. en

Põhjendus

Maastiku ja elukeskkonna säilimine tuleb tagada põllupidajate ja maaomanike aktiivse ja 
jätkuva osavõtu kaudu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 53
Lisa jaotise 3.2. taande 1 lõik 2

– põllumajandusmaastiku säilitamine. 
Euroopas on suur osa hinnatud 
maakeskkonnast põllumajanduse tulemus. 
Asjakohased põllumajandussüsteemid 
aitavad säilitada maastikke ja elupaiku, 
alates märgaladest kuni kuivade heinamaade 
ja mägikarjamaadeni. Mitmetes piirkondades 
on see kultuurilise ja looduspärandi ning 
maapiirkondade kui elu- ja töökoha üldise 
atraktiivsuse oluline osa;

– loodusliku ja põllumajandusmaastiku 
säilitamine. Euroopas on suur osa hinnatud 
maakeskkonnast põllumajanduse tulemus. 
Asjakohased põllumajandussüsteemid 
aitavad säilitada maastikke ja elupaiku, 
alates märgaladest kuni kuivade heinamaade 
ja mägikarjamaadeni. Paljudes piirkondades 
on see kultuurilise ja looduspärandi ning 
maapiirkondade kui elu- ja töökoha üldise 
atraktiivsuse oluline osa;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 54
Lisa jaotise 3.2. taande 1 lõik 2 a (uus)

– metsade väärtustamine. Metsad annavad 
keskkonnakaitsesse erilise panuse tänu vee 
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reguleerimisele, peamiste 
kasvuhoonegaaside ning teatavate 
mullastikuheitmete ladustamisele, biomassi 
varudele ning loodusõnnetuste, nt 
tulekahjude ja maalihete ärahoidmisele;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 55
Lisa jaotise 3.2. taande 1 lõik 2 a (uus)

– veeressursside säilitamine ja säästev 
kasutamine. Põllumajandustegevus 
põhineb suures osas veeressursside 
kasutamisel ning aitab säilitada nende 
ressursside kvaliteeti ning hulka. Seetõttu 
tuleb julgustada ning edendada tegevust, 
mis tagab veeressursside säästva 
kasutamise põllumajanduse ja 
metsandusega seotud eesmärkidel.  Sama 
eesmärgiga on seotud ärahoidmis- ja 
reguleerimismeetmete vastuvõtmine põua 
või üleujutuse puhuks, sest neil ohtudel on 
otsene mõju põllumajandustegevusele;

Or. el

Põhjendus

Suunises loetletud kolme prioriteetse valdkonna seas esineb samuti vee kaitse.  Seda 
prioriteetset sektorit tuleb ühtlasi analüüsida vee raamdirektiivi eesmärkidega 
harmoniseeritud spetsiifilise tegevuse raamistikus. Ühtlasi tuleb tegeleda põua ja üleujutuse 
ohtudega, mis mõjutavad eeskätt põllumajandust ja metsandust.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 56
Lisa jaotise 3.2. taande 1 lõik 3

– kliimamuutuste vastu võitlemine. 
Põllumajandus ja metsandus on taastuva 
energia ning bioenergiarajatiste toorainete 
arendamisel esirinnas. Nende energiaallikate 
arendamisel tuleb arvesse võtta 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist ning 
metsade ja pinnase koostises oleva 
orgaanilise aine süsiniku talletamise võime 

– kliimamuutuste vastu võitlemine. 
Põllumajandus ja metsandus on taastuva 
energia ning bioenergiarajatiste toorainete 
arendamisel esirinnas. Nende energiaallikate 
arendamisel tuleb kooskõlas ELi 
rahvusvaheliste kohustustega arvesse võtta 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist ning 
metsade ja pinnase koostises oleva 
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säilitamist; orgaanilise aine süsiniku talletamise võime 
säilitamist;

Or. pt

Põhjendus

Keskkonnaalaste kohustuste osas on asjakohane võtta arvesse ELi rahvusvahelisi kohustusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 57
Lisa jaotise 3.2. taande 1 lõik 3

– kliimamuutuste vastu võitlemine.
Põllumajandus ja metsandus on taastuva 
energia ning bioenergiarajatiste toorainete 
arendamisel esirinnas. Nende energiaallikate 
arendamisel tuleb arvesse võtta 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist ning 
metsade ja pinnase koostises oleva 
orgaanilise aine süsiniku talletamise võime 
säilitamist;

– taastuvate energiaallikate edendamine, et 
võidelda kliimamuutuste vastu.
Põllumajandus ja metsandus on taastuva 
energia ning bioenergiarajatiste toorainete 
arendamisel esirinnas. Nende energiaallikate 
arendamisel tuleb arvesse võtta 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist ning 
metsade ja pinnase koostises oleva 
orgaanilise aine süsiniku talletamise võime 
säilitamist;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Muudatusettepanek 58
Lisa jaotise 3.2. taande 1 lõik 3

– kliimamuutuste vastu võitlemine. 
Põllumajandus ja metsandus on taastuva 
energia ning bioenergiarajatiste toorainete 
arendamisel esirinnas. Nende energiaallikate 
arendamisel tuleb arvesse võtta 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist ning 
metsade ja pinnase koostises oleva 
orgaanilise aine süsiniku talletamise võime 
säilitamist;

– kliimamuutuste vastu võitlemine. 
Põllumajandus ja metsandus on taastuva 
energia ning bioenergiarajatiste toorainete 
arendamisel esirinnas. Nende energiaallikate 
arendamisel tuleb arvesse võtta 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist ning 
metsade ja pinnase koostises oleva 
orgaanilise aine süsiniku talletamise võime 
suurendamise vajadust, sealhulgas 
julgustades põllumajanduseks 
mittekasutatava maa taasmetsastamist;

Or. en
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Põhjendus

Taasmetsastamine aitab tugevdada metsade süsiniku talletamise võimet ning takistab 
maalihkeid ning kõrbestumist, aidates nii kaasa maaolustiku ja kvaliteetse keskkonna 
säilimisele. 

>

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 59
Lisa jaotise 3.2. taande 1 lõik 6

– territoriaalse tasakaalu edendamine. 
Maaelu arendamise programmid võivad 
anda hädavajaliku panuse maapiirkondade 
atraktiivseks muutmisesse. Need võivad 
samuti aidata tagada, et 
konkurentsivõimelises, teadmistepõhises 
majanduses säilitatakse säästev tasakaal 
linna- ja maapiirkondade vahel.
Kombineerituna programmi teiste 
prioriteeditelgedega võivad 
maakorraldusmeetmed anda positiivse 
panuse majandustegevuse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse ruumilisse jagamisse.

– territoriaalse tasakaalu edendamine. 
Maaelu arendamise programmid võivad 
anda hädavajaliku panuse maapiirkondade 
atraktiivseks muutmisesse. Need 
programmid peavad soodustama linna- ja 
maapiirkondade koostööd, et säilitada 
nendevaheline säästev tasakaal ja 
tugevdada territoriaalset ühtekuuluvust.  
Kombineerituna programmi teiste 
prioriteeditelgedega võivad 
maakorraldusmeetmed anda positiivse 
panuse teadmispõhise majanduse 
majandustegevusse.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 60
Lisa jaotise 3.2. taande 1 lõik 6

– territoriaalse tasakaalu edendamine.
Maaelu arendamise programmid võivad 
anda hädavajaliku panuse maapiirkondade 
atraktiivseks muutmisesse. Need võivad 
samuti aidata tagada, et 
konkurentsivõimelises, teadmistepõhises 
majanduses säilitatakse säästev tasakaal 
linna- ja maapiirkondade vahel. 
Kombineerituna programmi teiste 
prioriteeditelgedega võivad 
maakorraldusmeetmed anda positiivse 
panuse majandustegevuse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse ruumilisse jagamisse.

– territoriaalse tasakaalu edendamine. 
Maaelu arendamise programmid võivad 
anda hädavajaliku panuse maapiirkondade 
atraktiivseks muutmisesse. Need 
programmid võivad samuti aidata tagada, et 
konkurentsivõimelises, teadmistepõhises 
majanduses säilitatakse säästev tasakaal 
linna- ja maapiirkondade vahel. 
Kombineerituna programmi teiste 
prioriteeditelgedega võivad 
maakorraldusmeetmed anda positiivse 
panuse majandustegevuse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse ruumilisse jagamisse. Maa 
tasakaalustatud kasutamiseks on kõige 
enam vaja suunata eritoetusi tegevusele 
piirkondades, mis on kõige ebasoodsamas 
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olukorras või mida mõjutavad looduslikud 
või alatised piirangud.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Gerardo Galeote Quecedo

Muudatusettepanek 61
Lisa jaotise 3.2. taande 1 lõik 6 a (uus)

– metsatulekahjude ärahoidmise meetmete 
tugevdamine. Tulekahjud on Euroopa 
metsade kahjustamise peamine tegur. 
Liikmesriigid peavad tugevdama meetmeid 
selle nähtuse ärahoidmiseks ning selle 
vastu võitlemiseks parema koordineerimise 
ja piirkondlike või riiklike programmide 
tänapäevastamise kaudu.  Maaelu 
arendamise programmid peavad ühtlasi 
tugevdama põllupidajate rolli metsade 
säilitajana, kuna viimaste tegevus on 
maapiirkondade maastiku säilimiseks 
hädavajalik.

Or. es

Põhjendus

Maaelu arendamise metsandusega seotud eesmärkide raames läbiviidavat võitlust 
metsatulekahjudega tuleb tugevdada, et teha lõpp katastroofidele, millega paljud Euroopa 
piirkonnad igal aastal tulekahjude (mida veelgi raskendab kliimamuutus) tõttu kokku 
puutuvad.  Uue Euroopa Põllumajandusfondi raames ei ole erinevalt minevikust nähtud ette 
võimalust anda põllupidajatele abi tulekahjude ärahoidmiseks. Samas on just nemad 
maaelanike seas kõige paremini võimelised tagama maastiku säilimist, võttes arvesse neid 
piirkondi mõjutava väljarände ulatust ja suurenemist.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 62
Lisa jaotis 3.3., Suunis

3. prioriteeditelje alusel maapiirkondade 
majanduse ja maapiirkondades elukvaliteedi 
mitmekesistamise valdkondadele 
pühendatud ressursid peaksid andma panuse 
tööhõive võimaluste loomise
üldprioriteedile. Kolmanda prioriteeditelje 
alusel olemasolevate meetmete valikut 
tuleks kasutada eriti suutlikkuse 

3. prioriteeditelje alusel maapiirkondade 
majanduse mitmekesistamise ja 
maapiirkondades elukvaliteedi parandamise 
meetmete valdkondadele pühendatud 
ressursid peaksid andma panuse 
maapiirkondade tasakaalustatud ja 
integreeritud majanduse arengu 
stimuleerimise üldprioriteedile ühenduses 
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suurendamise, oskuste omandamise ja 
kohaliku strateegia arendamise 
organiseerimise edendamiseks ning samuti 
selleks, et aidata tagada, et maapiirkonnad 
jääksid atraktiivseks ka tulevaste 
põlvkondade jaoks. Koolituse, teavitamise ja 
ettevõtluse edendamisel tuleks arvesse võtta 
naiste ja noorte konkreetseid vajadusi.

lähedalasuvate linnapiirkondadega, et 
parandada elukvaliteeti ning luua uusi 
tööhõive võimalusi. Kolmanda 
prioriteeditelje alusel olemasolevate 
meetmete valikut tuleks kasutada eriti 
suutlikkuse suurendamise, oskuste 
omandamise ja kohaliku strateegia 
arendamise organiseerimise edendamiseks 
ning samuti selleks, et aidata tagada, et 
maapiirkonnad jääksid atraktiivseks ka 
tulevaste põlvkondade jaoks. Koolituse, 
teavitamise ja ettevõtluse edendamisel tuleks 
selgepiirilist tähelepanu pöörata tõkete 
kõrvaldamisele nende eest, kelle 
juurdepääs tööturule on praegu nende soo 
või vanuse või puude tõttu raskendatud.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Jamila Madeira

Muudatusettepanek 63
Lisa jaotise 3.3. Suunis

3. prioriteeditelje alusel maapiirkondade 
majanduse ja maapiirkondades elukvaliteedi 
mitmekesistamise valdkondadele 
pühendatud ressursid peaksid andma panuse
tööhõive võimaluste loomise 
üldprioriteedile. Kolmanda prioriteeditelje 
alusel olemasolevate meetmete valikut 
tuleks kasutada eriti suutlikkuse 
suurendamise, oskuste omandamise ja 
kohaliku strateegia arendamise 
organiseerimise edendamiseks ning samuti 
selleks, et aidata tagada, et maapiirkonnad 
jääksid atraktiivseks ka tulevaste 
põlvkondade jaoks. Koolituse, teavitamise ja 
ettevõtluse edendamisel tuleks arvesse võtta 
naiste ja noorte konkreetseid vajadusi.

3. prioriteeditelje alusel maapiirkondade 
majanduse mitmekesistamise valdkondadele 
pühendatud ressursid ja maapiirkondades 
elukvaliteedi parandamise meetmed peaksid 
andma üldise eelisõiguse tasakaalustatud ja 
integreeritud majandusele, et parandada 
elukvaliteeti ja luua uusi tööhõive 
võimalusi. Kolmanda prioriteeditelje alusel 
olemasolevate meetmete valikut tuleks 
kasutada eriti suutlikkuse suurendamise, 
oskuste omandamise ja kohaliku strateegia 
arendamise organiseerimise edendamiseks 
ning samuti selleks, et aidata tagada, et 
maapiirkonnad jääksid atraktiivseks ka 
tulevaste põlvkondade jaoks. Koolituse, 
teavitamise ja ettevõtluse edendamisel tuleks 
arvesse võtta naiste, noorte ja puudega 
inimeste selgepiirilisi vajadusi.

Or. pt

Põhjendus

Muudatusettepanek täiendab komisjoni teksti viitega tasakaalustatud ja lõimitud 
majandusarengu tagamisele ja erilisele tähelepanule, mida erivajadusega kodanikele peab 
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pöörama.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Muudatusettepanek 64
Lisa jaotis 3.3., Suunis

3. prioriteeditelje alusel maapiirkondade 
majanduse ja maapiirkondades 
elukvaliteedi mitmekesistamise 
valdkondadele pühendatud ressursid peaksid 
andma panuse tööhõive võimaluste loomise
üldprioriteedile. Kolmanda prioriteeditelje 
alusel olemasolevate meetmete valikut 
tuleks kasutada eriti suutlikkuse 
suurendamise, oskuste omandamise ja 
kohaliku strateegia arendamise 
organiseerimise edendamiseks ning samuti 
selleks, et aidata tagada, et maapiirkonnad 
jääksid atraktiivseks ka tulevaste 
põlvkondade jaoks. Koolituse, teavitamise ja 
ettevõtluse edendamisel tuleks arvesse võtta 
naiste ja noorte konkreetseid vajadusi.

3. prioriteeditelje alusel maapiirkondade 
majanduse mitmekesistamise valdkonnale 
ja maapiirkondades elukvaliteedi
parandamise meetmetele pühendatud 
ressursid peaksid andma panuse 
maapiirkondade tasakaalustatud ja 
integreeritud majanduse arengu 
stimuleerimisse, et parandada elukvaliteeti 
ja luua uusi tööhõive võimalusi. Kolmanda 
prioriteeditelje alusel olemasolevate 
meetmete valikut tuleks kasutada eriti 
suutlikkuse suurendamise, oskuste 
omandamise ja kohaliku strateegia 
arendamise organiseerimise edendamiseks 
ning samuti selleks, et aidata tagada, et 
maapiirkonnad jääksid atraktiivseks ka 
tulevaste põlvkondade jaoks. Koolituse, 
teavitamise ja ettevõtluse edendamisel tuleks 
selgepiirilist tähelepanu pöörata tõkete 
kõrvaldamisele nende eest, kelle 
juurdepääs tööturule on praegu nende soo 
või rahvuse või vanuse või puude tõttu 
raskendatud.

Or. en

Põhjendus

Kolmanda prioriteeditelje alusel ettenähtud meetmed peaksid ühtlasi aitama kaasa
maapiirkondades võrdsete võimaluste edendamisele rahvusvähemuste juurdepääsul tööturule.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 65
Lisa jaotis 3.3., Suunis

3. prioriteeditelje alusel maapiirkondade 
majanduse ja maapiirkondades elukvaliteedi 
mitmekesistamise valdkondadele 
pühendatud ressursid peaksid andma panuse 
tööhõive võimaluste loomise
üldprioriteedile. Kolmanda prioriteeditelje 

3. prioriteeditelje alusel maapiirkondade 
majanduse mitmekesistamise ja 
maapiirkondades elukvaliteedi parandamise 
meetmete valdkondadele pühendatud 
ressursid peaksid andma panuse 
maapiirkondade tasakaalustatud ja 
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alusel olemasolevate meetmete valikut 
tuleks kasutada eriti suutlikkuse 
suurendamise, oskuste omandamise ja 
kohaliku strateegia arendamise 
organiseerimise edendamiseks ning samuti 
selleks, et aidata tagada, et maapiirkonnad 
jääksid atraktiivseks ka tulevaste 
põlvkondade jaoks. Koolituse, teavitamise ja 
ettevõtluse edendamisel tuleks arvesse võtta 
naiste ja noorte konkreetseid vajadusi.

integreeritud majanduse arengu 
stimuleerimise üldprioriteedile, et 
parandada elukvaliteeti ja luua uusi 
töökohti. Kolmanda prioriteeditelje alusel 
olemasolevate meetmete valikut tuleks 
kasutada eriti suutlikkuse suurendamise, 
oskuste omandamise ja kohaliku strateegia 
arendamise organiseerimise edendamiseks 
ning samuti selleks, et aidata tagada, et 
maapiirkonnad jääksid atraktiivseks ka 
tulevaste põlvkondade jaoks. Koolituse, 
teavitamise ja ettevõtluse edendamisel tuleks 
selgepiirilist tähelepanu pöörata tõkete 
kõrvaldamisele nende eest, kelle 
juurdepääs tööturule on praegu nende soo 
või vanuse või puude tõttu raskendatud.

Or. el

Põhjendus

Kolmanda prioriteeditelje alusel maapiirkondade majanduse mitmekesistamisele pühendatud 
ressursid ja elukvaliteedi parandamise meetmed peaksid ühtlasi aitama kaasa sotsiaalse 
lõimumise edendamisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Marian Harkin

Muudatusettepanek 66
Lisa jaotis 3.3, Suunis

3. prioriteeditelje alusel maapiirkondade 
majanduse ja maapiirkondades elukvaliteedi 
mitmekesistamise valdkondadele 
pühendatud ressursid peaksid andma panuse 
tööhõive võimaluste loomise 
üldprioriteedile. Kolmanda prioriteeditelje 
alusel olemasolevate meetmete valikut 
tuleks kasutada eriti suutlikkuse 
suurendamise, oskuste omandamise ja 
kohaliku strateegia arendamise 
organiseerimise edendamiseks ning samuti 
selleks, et aidata tagada, et maapiirkonnad 
jääksid atraktiivseks ka tulevaste 
põlvkondade jaoks. Koolituse, teavitamise ja 
ettevõtluse edendamisel tuleks arvesse võtta 
naiste ja noorte konkreetseid vajadusi.

3. prioriteeditelje alusel maapiirkondade 
majanduse ja maapiirkondades elukvaliteedi 
mitmekesistamise valdkondadele 
pühendatud ressursid peaksid andma panuse 
tööhõive võimaluste loomise 
üldprioriteedile. Kolmanda prioriteeditelje 
alusel olemasolevate meetmete valikut 
tuleks kasutada eriti suutlikkuse 
suurendamise, oskuste omandamise ja 
kohaliku strateegia arendamise 
organiseerimise edendamiseks ning samuti 
selleks, et aidata tagada, et maapiirkonnad 
jääksid atraktiivseks ka tulevaste 
põlvkondade jaoks. Koolituse, teavitamise ja 
ettevõtluse edendamisel tuleks arvesse võtta 
põllumajandusega tegelevate perekondade,
naiste ja noorte selgepiirilisi vajadusi.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 67
Lisa jaotis 3.3., Suunis

3. prioriteeditelje alusel maapiirkondade 
majanduse ja maapiirkondades elukvaliteedi
mitmekesistamise valdkondadele 
pühendatud ressursid peaksid andma panuse 
tööhõive võimaluste loomise
üldprioriteedile. Kolmanda prioriteeditelje 
alusel olemasolevate meetmete valikut 
tuleks kasutada eriti suutlikkuse 
suurendamise, oskuste omandamise ja 
kohaliku strateegia arendamise 
organiseerimise edendamiseks ning samuti 
selleks, et aidata tagada, et maapiirkonnad 
jääksid atraktiivseks ka tulevaste 
põlvkondade jaoks. Koolituse, teavitamise ja 
ettevõtluse edendamisel tuleks arvesse võtta 
naiste ja noorte konkreetseid vajadusi.

3. prioriteeditelje alusel maapiirkondade 
majanduse, maapiirkondades elukvaliteedi
ja kultuurilise arengu mitmekesistamise 
valdkondadele pühendatud ressursid peaksid 
andma panuse üldprioriteedile, mis seisneb 
maapiirkondade majandusliku ja sotsiaalse 
külgetõmbavuse suurendamises, et toetada 
kestvate tööhõive võimaluste loomist. 
Kolmanda prioriteeditelje alusel 
olemasolevate meetmete valikut tuleks 
kasutada eriti maapiirkondadest väljarände 
takistamiseks, suutlikkuse suurendamise, 
oskuste omandamise ja kohaliku strateegia 
arendamise organiseerimise edendamiseks 
ning samuti selleks, et aidata tagada, et 
maapiirkonnad jääksid atraktiivseks ka 
tulevaste põlvkondade jaoks. Koolituse, 
teavitamise ja ettevõtluse edendamisel tuleks 
arvesse võtta naiste ja noorte selgepiirilisi
vajadusi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai ja Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 68
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik -1 (uus)

– teenuste säilitamine ja arendamine, et 
hoida elanikke paiksena ja saada juurde 
uusi elanikke. Vastavalt vajadusele võib 
arendamine puudutada territooriumit, 
elanikke ja sotsiaal-majanduslikke 
tegutsejaid, lähedalasuvaid 
kaubandusettevõtteid, laste ja eakate 
inimeste hooldamise struktuure, sotsiaal-
ja üürielamuid, kultuurikeskusi, 
transporti ja avaliku huvi teenuseid nagu 
tervishoid;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 69
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 1

– majandustegevuse ja tööhõive määra
tõstmine laiemas maapiirkondade 
majanduses. Mitmekesistamine on vajalik 
kasvu, tööhõive ja säästva arengu jaoks 
maapiirkondades ning aitab seeläbi kaasa 
paremale territoriaalsele tasakaalule nii 
majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes. 
Turism, käsitööndus ja maaelu hüvede 
pakkumine on mitmetes piirkondades 
kasvavad sektorid ning pakuvad võimalusi 
nii põllumajandusettevõtete 
mitmekesistamiseks kui ka mikroettevõtete 
arendamiseks laiemas maamajanduses;

– majandustegevuse arendamine säästva 
arengu julgustamiseks laiemas 
maapiirkondade majanduses.
Mitmekesistamine on vajalik kasvu, 
tööhõive ja säästva arengu jaoks 
maapiirkondades ning aitab seeläbi kaasa 
paremale territoriaalsele tasakaalule nii 
majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes. 
Turism, käsitööndus ja maaelu hüvede 
pakkumine on paljudes piirkondades 
kasvavad sektorid ning pakuvad võimalusi 
nii põllumajandusettevõtete 
mitmekesistamiseks kui ka mikroettevõtete 
arendamiseks laiemas maamajanduses;

Or. pt

Põhjendus

Muudatusettepanek lähtub 2005. aasta veebruaris ülevaadatud Lissaboni strateegiast ja 
2001. aastal vastuvõetud Göteborgi strateegiast.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 70
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 1

– majandustegevuse ja tööhõive määra 
tõstmine laiemas maapiirkondade 
majanduses. Mitmekesistamine on vajalik 
kasvu, tööhõive ja säästva arengu jaoks 
maapiirkondades ning aitab seeläbi kaasa 
paremale territoriaalsele tasakaalule nii 
majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes. 
Turism, käsitööndus ja maaelu hüvede 
pakkumine on mitmetes piirkondades 
kasvavad sektorid ning pakuvad võimalusi 
nii põllumajandusettevõtete 
mitmekesistamiseks kui ka mikroettevõtete 
arendamiseks laiemas maamajanduses;

– majandustegevuse arendamine ja tööhõive 
määra tõstmine laiemas maapiirkondade 
majanduses. Mitmekesistamine on vajalik 
kasvu, tööhõive ja säästva arengu jaoks 
maapiirkondades ning aitab seeläbi kaasa 
paremale territoriaalsele tasakaalule ja maa-
ning linnapiirkondade vahelise ühtsuse 
tugevdamisele nii majanduslikus kui ka 
sotsiaalses mõttes. Turism, käsitööndus ja 
maaelu hüvede pakkumine on paljudes
piirkondades kasvavad sektorid ning 
pakuvad võimalusi nii 
põllumajandusettevõtete 
mitmekesistamiseks kui ka mikroettevõtete 
arendamiseks laiemas maamajanduses;
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Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 71
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 1

– majandustegevuse ja tööhõive määra 
tõstmine laiemas maapiirkondade 
majanduses. Mitmekesistamine on vajalik 
kasvu, tööhõive ja säästva arengu jaoks 
maapiirkondades ning aitab seeläbi kaasa 
paremale territoriaalsele tasakaalule nii 
majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes. 
Turism, käsitööndus ja maaelu hüvede 
pakkumine on mitmetes piirkondades 
kasvavad sektorid ning pakuvad võimalusi 
nii põllumajandusettevõtete 
mitmekesistamiseks kui ka mikroettevõtete 
arendamiseks laiemas maamajanduses;

– majandustegevuse arendamine ja tööhõive 
määra tõstmine laiemas maapiirkondade 
majanduses. Mitmekesistamine on vajalik 
kasvu, tööhõive ja säästva arengu jaoks 
maapiirkondades ning aitab seeläbi kaasa 
paremale territoriaalsele tasakaalule nii 
majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes. 
Turism, käsitööndus ja maaelu hüvede 
pakkumine on paljudes piirkondades 
kasvavad sektorid ning pakuvad võimalusi 
nii põllumajandusettevõtete 
mitmekesistamiseks kui ka mikroettevõtete 
arendamiseks laiemas maamajanduses; 
lisaks, võttes arvesse põllumajandusliku 
tootmise piiranguid, peaks maamajanduse 
mitmekesistamine põllumajandusega 
mitteseotud tegevuse kaudu tooma kasu 
maa eraomanikele, maa kasutajatele ja 
põllupidajatele.

Or. en

Põhjendus

Mõnes riigis on ökoloogiline struktuur ja mulla vähesus viinud maapiirkondades paindlikuma 
asendustegevuseni. Põllumajanduse funktsioon laieneb ja muutub sügavamaks, kattes ka 
põllumajandusega mitteseotud tegevusi nagu turism ja vee reguleerimine, mis mõjutab elu- ja 
töötamise laadi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d):Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 72
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 1 a (uus)

– meetmete rakendamine maapiirkondadest 
väljarändamisega võitlemiseks, eriti seoses 
noortega, parandades asjassepuutuval 
territooriumil kohalikku infrastruktuuri ja 
juurdepääsu teenustele, samuti kultuuri ja 
vaba ajaga seonduvat tegevust;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 73
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 2

– naiste tööturule sisenemise julgustamine. 
Kohalikud algatused maapiirkondades 
lasteasutuste arendamiseks võivad 
parandada tööhõive võimalusi ning 
hõlbustada naiste pääsemist tööturule. See 
võib hõlmata lastehoiu infrastruktuuri 
arendamist, potentsiaalselt koos 
algatustega julgustada maapiirkondades 
toimuva tegevusega seotud väikeettevõtete
loomist;

– naiste elukvaliteedi parandamine 
maapiirkondades ning nende ametlikule 
tööturule sisenemise ja seal püsimise
julgustamine.  Algatused võivad näiteks
hõlmata laste ja eakate inimeste hoolduseks 
mõeldud infrastruktuuride või igasuguste 
muude infrastruktuuride arendamist, 
koolituse pakkumist ja juurdepääsu 
mikrokrediidile väikeettevõtete loomiseks, 
rahastamiseks ja reklaamiks, 
naiskooperatiive ning naiste võrgustike 
asutamist ja arendamist;

Or. el

Põhjendus

Kuigi raportööri muudatusettepanek on äärmiselt õigustatud, tuleb rõhutada vajadust 
võimaldada naistel ametlikul tööturul püsima jääda ning selle püsimajäämise julgustamise 
vajadust. Infrastruktuuride arendamine peab ühtlasi kaasama eakate inimeste hoolduseks 
mõeldud infrastruktuure. Naiste juurdepääs mikrokrediidile on väikeettevõtete loomiseks 
hädavajalik, kuna nende asutajateks on peamiselt naised (nt kodune käsitööndus). 
Mikrokrediiti võib ühtlasi kasutada olemasolevate väikeettevõtete toetamiseks ja 
edendamiseks, aga ka naiskooperatiivide asutamiseks ja arendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Marian Harkin

Muudatusettepanek 74
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 2

– naiste tööturule sisenemise julgustamine. 
Kohalikud algatused maapiirkondades 
lasteasutuste arendamiseks võivad 
parandada tööhõive võimalusi ning 
hõlbustada naiste pääsemist tööturule. See 
võib hõlmata lastehoiu infrastruktuuri 
arendamist, potentsiaalselt koos algatustega 
julgustada maapiirkondades toimuva 
tegevusega seotud väikeettevõtete loomist;

– naiste tööturule sisenemise julgustamine. 
Kohalikud algatused maapiirkondades 
lasteasutuste arendamiseks võivad 
parandada tööhõive võimalusi ning 
hõlbustada naiste pääsemist tööturule. See 
võib hõlmata lastehoiu infrastruktuuri 
arendamist ja pereelu toetavate 
töötingimuste edendamist, potentsiaalselt 
koos algatustega julgustada 
maapiirkondades toimuva tegevusega seotud 
väikeettevõtete loomist;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 75
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 3

– mikroettevõtete ja käsitöönduse 
arendamine võib põhineda traditsioonilistel 
oskustel või tuua uusi pädevusi, eriti 
kombineerituna seadmete ostmisega, 
koolituse ja juhendamisega, ettevõtluse 
edendamise aitamisega ning 
majandusstruktuuri arendamisega;

– mikroettevõtete ja käsitöönduse 
arendamine, mida vajadusel tuleb aidata ja 
soosida, võib põhineda traditsioonilistel 
oskustel või tuua uusi pädevusi, eriti 
kombineerituna seadmete ostmisega, 
koolituse ja juhendamisega, ettevõtluse 
edendamise aitamisega ning 
majandusstruktuuri arendamisega;

Or. pt

Põhjendus

Käsitöösektori hoogustamine on üks viis rakendada kultuurilise mitmekesisuse põhimõtet, 
mida tunnustas Kopenhaageni deklaratsioon Euroopa identiteedi kohta.  Selle sektori kaitset 
võimaldava juriidilise aluse moodustavad asutamislepingu artiklid 230 ja 59, ELi lepingu 
artikkel 6 ja määrused 145/88 (kogumik 385), nr 312/89 ja 332/89.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bernadette Bourzai ja Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 76
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 4e>

– noorte koolitamine traditsiooniliste 
maaelu oskuste alal võib vastata turismi, 
rekreatsiooni, keskkonnaalaste teenuste ja 
kõrgekvaliteediliste toodete nõudlusele;

– traditsiooniliste maaelu oskuste ja 
kvaliteeditunnuste, nt skeemide ja märgiste 
väärtustamine ning noorte koolitamine. See 
võimaldaks vastata turismi, rekreatsiooni, 
keskkonnaalaste teenuste ja 
kõrgekvaliteediliste või erilist tüüpi toodete 
nõudlusele;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Muudatusettepanek 77
Lisa jaotise 3.3. taande 1, lõik 6

– taastuvate energiaallikate tootmise ja 
innovatiivse kasutamise arendamine võib 
aidata kaasa uute turustusvõimaluste 
loomisele põllumajandus- ja 
metsandustoodete jaoks, kohalike teenuste 

– energiasäästlike tootmismeetodite ning 
taastuvate energiaallikate tootmise ja 
innovatiivse kasutamise arendamine võib 
aidata kaasa uute turustusvõimaluste 
loomisele põllumajandus- ja 
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pakkumisele ja maapiirkondade majanduse 
mitmekesistamisele;

metsandustoodete jaoks, kohalike teenuste 
pakkumisele ja maapiirkondade majanduse 
mitmekesistamisele;

Or. en

Põhjendus

Tuleb julgustada energiasäästlike tootmismeetodite ja muude taastuvate energiaallikate 
kasutamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d):Nikolaos Vakalis

Muudatusettepanek 78
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 6

– taastuvate energiaallikate tootmise ja 
innovatiivse kasutamise arendamine võib 
aidata kaasa uute turustusvõimaluste 
loomisele põllumajandus- ja 
metsandustoodete jaoks, kohalike teenuste 
pakkumisele ja maapiirkondade majanduse 
mitmekesistamisele;

– taastuvate energiaallikate tootmise ja 
innovatiivse kasutamise arendamine, aga ka 
tõhusama energiakasutuse süsteemide ja 
energiateenuste edendamine tootjate juures
võib aidata kaasa uute turustusvõimaluste 
loomisele põllumajandus- ja 
metsandustoodete jaoks, kohalike teenuste 
pakkumisele ja maapiirkondade majanduse 
mitmekesistamisele;

Or. el

Põhjendus

Tõhusama energiakasutuse süsteemide edendamine ja energiateenuste pakkumine tootjatele 
aitavad kaasa maapiirkondade majandusarengule. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 79
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 7

– turismi arendamise julgustamine. Turism 
on mitmetes maapiirkondades üheks 
suuremaks kasvavaks sektoriks. Info- ja 
arvutitehnoloogia suurenenud kasutamine 
turismis broneerimiseks, müügi 
edendamiseks, turustamiseks, teenuste 
kujundamiseks ning rekreatsioonitegevuseks 
võib tõsta külastajate arvu ning viibimise 
pikkust, eriti kui sellega luuakse sidemeid 
väiksemate kohtadega ja julgustatakse 
põllumajandusturismi;

– säästva turismi arendamise julgustamine. 
Turism on paljudes maapiirkondades üheks 
suuremaks kasvavaks sektoriks. Info- ja 
arvutitehnoloogia suurenenud kasutamine 
turismis broneerimiseks, müügi 
edendamiseks, turustamiseks, teenuste 
kujundamiseks ning rekreatsioonitegevuseks 
võib tõsta külastajate arvu ning viibimise 
pikkust, eriti kui sellega luuakse sidemeid 
väiksemate kohtadega ja julgustatakse 
põllumajandusturismi;
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Or. pt

Põhjendus

Muudatusettepanek lähtub 2005. aasta veebruaris ülevaadatud Lissaboni strateegiast ja 
2001. aastal vastuvõetud Göteborg’i strateegiast.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Muudatusettepanek 80
Lisa jaotise 3.3. taande 1, lõik 7

– turismi arendamise julgustamine. Turism 
on mitmetes maapiirkondades üheks 
suuremaks kasvavaks sektoriks. Info- ja 
arvutitehnoloogia suurenenud kasutamine 
turismis broneerimiseks, müügi 
edendamiseks, turustamiseks, teenuste 
kujundamiseks ning rekreatsioonitegevuseks 
võib tõsta külastajate arvu ning viibimise 
pikkust, eriti kui sellega luuakse sidemeid 
väiksemate kohtadega ja julgustatakse 
põllumajandusturismi;

– turismi arendamise julgustamine. Turism 
on paljudes maapiirkondades üheks 
suuremaks kasvavaks sektoriks. Info- ja 
arvutitehnoloogia suurenenud kasutamine 
turismis broneerimiseks, müügi 
edendamiseks, turustamiseks, teenuste 
kujundamiseks ning rekreatsioonitegevuseks 
võib tõsta külastajate arvu ning viibimise 
pikkust, eriti kui sellega luuakse sidemeid 
väiksemate kohtadega, nagu külalistemajad 
ja taastuskeskused, ning julgustatakse 
põllumajandus- ja sporditurismi;

Or. en

Justification

Les chambres d'hōtes et les centres de remise en condition sont un bon exemple de petites 
structures qui contribuent ą la diversification de l'économie rurale. Ces petites entreprises, 
souvent familiales, fournissent également les emplois multi-générationnels nécessaires ą 
plusieurs générations dans les zones rurales.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Marian Harkin

Muudatusettepanek 81
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 7

- turismi arendamise julgustamine. Turism 
on mitmetes maapiirkondades üheks 
suuremaks kasvavaks sektoriks. Info- ja 
arvutitehnoloogia suurenenud kasutamine 
turismis broneerimiseks, müügi 
edendamiseks, turustamiseks, teenuste 
kujundamiseks ning 
rekreatsioonitegevuseks võib tõsta 
külastajate arvu ning viibimise pikkust, eriti 
kui sellega luuakse sidemeid väiksemate 

urismi arendamise julgustamine. Turism on 
paljudes maapiirkondades üheks suuremaks 
kasvavaks sektoriks. Info- ja 
arvutitehnoloogia suurenenud kasutamine 
turismis broneerimiseks, müügi 
edendamiseks, turustamiseks, teenuste 
kujundamiseks ning 
rekreatsioonitegevuseks, kaasates 
kohalikke ja piirkondlikke töötajaid, võib 
tõsta külastajate arvu ning viibimise pikkust, 
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kohtadega ja julgustatakse 
põllumajandusturismi;

eriti kui sellega luuakse sidemeid 
väiksemate kohtadega ja julgustatakse 
põllumajandusturismi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 82
Lisa jaotise 3.3.taande 1 lõik 7

- turismi arendamise julgustamine. Turism 
on mitmetes maapiirkondades üheks 
suuremaks kasvavaks sektoriks. Info- ja 
arvutitehnoloogia suurenenud kasutamine 
turismis broneerimiseks, müügi 
edendamiseks, turustamiseks, teenuste 
kujundamiseks ning rekreatsioonitegevuseks 
võib tõsta külastajate arvu ning viibimise 
pikkust, eriti kui sellega luuakse sidemeid 
väiksemate kohtadega ja julgustatakse 
põllumajandusturismi;

äästva turismi arendamise julgustamine. 
Turism on paljudes maapiirkondades üheks 
suuremaks kasvavaks sektoriks. Info- ja 
arvutitehnoloogia suurenenud kasutamine 
turismis broneerimiseks, müügi 
edendamiseks, turustamiseks, teenuste 
kujundamiseks ning rekreatsioonitegevuseks 
võib tõsta külastajate arvu ning viibimise 
pikkust, eriti kui sellega luuakse sidemeid 
väiksemate kohtadega ja julgustatakse 
põllumajandusturismi;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Marian Harkin

Muudatusettepanek 83
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 8

- kohaliku infrastruktuuri ajakohastamine, 
eriti uutes liikmesriikides. Lähiaastatel 
tehakse peamiste sidevahendite, transpordi, 
energia ja vee infrastruktuuris 
märkimisväärseid investeeringuid. 
Struktuurifondidest on võimalik saada 
märgatavat toetust, mis ulatub üle-
euroopalistest võrgustikest sidemete 
arendamiseni äri- või teadusparkidega. Et 
töökohtade ja kasvu osas mitmekordset mõju 
täielikult realiseerida, võib maaelu 
arendamise programmide raames toetust 
saanud väikesemahuline kohalik 
infrastruktuur mängida elutähtsat rolli, 
sidudes need suured investeeringud kohalike 
mitmekesistamise strateegiatega ning 
põllumajandus- ja toiduainesektori 
potentsiaali arendamisega.

- kohaliku infrastruktuuri ajakohastamine, 
eriti uutes liikmesriikides. Lähiaastatel 
tehakse peamiste sidevahendite, transpordi, 
energia ja vee infrastruktuuri 
märkimisväärseid investeeringuid. 
Struktuurifondidest on võimalik saada 
märgatavat toetust, mis ulatub üle-
euroopalistest võrgustikest sidemete 
arendamiseni äri- või teadusparkidega. 
Võrdväärne osa nendest vahenditest tuleb 
suunata ka maapiirkondadesse, et tagada 
maa- ja linnapiirkondade tegelikult 
tasakaalustatud areng. Et töökohtade ja 
kasvu osas mitmekordset mõju täielikult 
realiseerida, võib maaelu arendamise 
programmide raames toetust saanud 
väikesemahuline kohalik infrastruktuur 
mängida elutähtsat rolli, sidudes need suured 
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investeeringud kohalike mitmekesistamise 
strateegiatega ning põllumajandus- ja 
toiduainesektori potentsiaali arendamisega.

Or. en

Põhjendus

Kui kõik peamised arengualased jõupingutused keskenduvad linna- või linnalähedastele 
piirkondadele, jäävad maapiirkonnad jätkuvalt hooletusse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Muudatusettepanek 84
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 8

– kohaliku infrastruktuuri ajakohastamine, 
eriti uutes liikmesriikides. Lähiaastatel 
tehakse peamiste sidevahendite, transpordi, 
energia ja vee infrastruktuuris 
märkimisväärseid investeeringuid. 
Struktuurifondidest on võimalik saada 
märgatavat toetust, mis ulatub üle-
euroopalistest võrgustikest sidemete 
arendamiseni äri- või teadusparkidega. Et 
töökohtade ja kasvu osas mitmekordset mõju 
täielikult realiseerida, võib maaelu 
arendamise programmide raames toetust 
saanud väikesemahuline kohalik 
infrastruktuur mängida elutähtsat rolli, 
sidudes need suured investeeringud kohalike
mitmekesistamise strateegiatega ning 
põllumajandus- ja toiduainesektori 
potentsiaali arendamisega.

– kohaliku infrastruktuuri ajakohastamine, 
eriti uutes liikmesriikides. Lähiaastatel 
tehakse peamiste sidevahendite, transpordi, 
energia ja vee infrastruktuuri
märkimisväärseid investeeringuid. 
Struktuurifondidest on võimalik saada 
märgatavat toetust, mis ulatub üle-
euroopalistest võrgustikest sidemete 
arendamiseni äri- või teadusparkidega. Et 
töökohtade ja kasvu osas mitmekordset mõju 
täielikult realiseerida, võib maaelu 
arendamise programmide raames toetust 
saanud väikesemahuline kohalik 
infrastruktuur mängida elutähtsat rolli, 
sidudes need suured investeeringud kohalike
majandusliku mitmekesistamise 
strateegiatega ning rahvusmälestiste ja 
UNESCO mälestiste kaitse ja hooldamisega 
liikmesriikides..

Or. en

Põhjendus

ELi liikmesriikide maapiirkondades asuva kultuuripärandi asjakohane säilitamine aitaks 
kaasa turismi arengule neis piirkondades.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Jamila Madeira

Muudatusettepanek 85
Lisa jaotise 3.3. taande 1 lõik 8 a (uus)

- loodus- ja kultuuripärandi säilitamine 
ning väärtustamine, mis etendab olulist 
rolli keskkonna kaitsel, turistide 
kohalemeelitamisel ja maapiirkonna 
elanike kõrge elukvaliteedi säilitamisel

Or. pt

Põhjendus

Loodus- ja kultuuripärandi säilitamine peab olema riikide keskseid prioriteete.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 86
Lisa jaotis 3.4, Suunis

prioriteediteljele (Leader) pühendatud 
ressursid peaksid aitama kaasa 1. ja 2. ning 
eriti 3. telje prioriteetide saavutamisele, kuid 
mängima ka olulist rolli juhtimise 
parandamise prioriteedivaldkonnas ning 
maapiirkondade sisetekkelise 
arengupotentsiaali mobiliseerimisel.

prioriteediteljele (Leader) pühendatud 
ressursid peaksid aitama kaasa 1. ja 2. ning 
eriti 3. telje prioriteetide saavutamisele, kuid 
mängima ka olulist rolli juhtimise 
parandamise prioriteedivaldkonnas, 
kodanike julgustamisel ergutama oma 
piirkonnas säästvat arengut ning 
maapiirkondade sisetekkelise 
arengupotentsiaali mobiliseerimisel.

Or. eninal>

Muudatusettepaneku esitaja(d):Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 87
Lisa jaotise 3.4. taande 2 lõik 1

– kohaliku partnerluse potentsiaali 
suurendamine, entusiasm ja oskuste 
omandamise edendamine võib kaasa aidata 
kohaliku potentsiaali mobiliseerimisele;

– kohaliku süvendatud partnerluse 
potentsiaali suurendamine, entusiasm ja 
oskuste omandamise edendamine võib kaasa 
aidata kohaliku potentsiaali 
mobiliseerimisele;

Or. pt
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Põhjendus

Võtmetähtsusega tegevuse õnnestumine sõltub tõhusa tagasiside olemasolust kõigil 
otsustamistasanditel, eriti kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marian Harkin>

Muudatusettepanek 88
Lisa jaotise 3.4. taande 2 lõik 1

- kohaliku partnerluse potentsiaali 
suurendamine, entusiasm ja oskuste 
omandamise edendamine võib kaasa aidata 
kohaliku potentsiaali mobiliseerimisele;

kohaliku partnerluse potentsiaali 
suurendamine, entusiasm ja oskuste 
omandamise edendamine võib kaasa aidata 
kohaliku potentsiaali mobiliseerimisele, 
sotsiaalse tõrjutuse ärahoidmisele ja 
rahvastikukaoga võitlemisele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Marian Harkin

Muudatusettepanek 89
Lisa jaotise 3.4 taande 2 lõik 2

- era- ja avaliku sektori partnerluse 
edendamine. Eriti jätkab Leader olulise rolli 
mängimist maaelu arengule innovatiivsete 
lähenemisviiside julgustamisel ning era- ja 
avaliku sektori kokkutoomisel;

- era- ja avaliku sektori partnerluse 
edendamine. Eriti jätkab Leader olulise rolli 
mängimist maaelu arengule ühenduse 
osaluse tagamises, innovatiivsete 
lähenemisviiside julgustamises ning era- ja 
avaliku sektori kokkutoomises;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Marian Harkin

Muudatusettepanek 90
Lisa jaotise 3.4. taande 2, lõik 4

- kohaliku juhtimise parandamine. Leader
saab aidata innovatiivsete lähenemisviiside 
edendamisel põllumajanduse, metsanduse ja 
kohaliku majanduse sidumisel, aidates 
seeläbi mitmekesistada majanduslikku baasi 
ning tugevdada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku kude.

- kohaliku juhtimise parandamine. Leader
saab aidata innovatiivsete lähenemisviiside 
edendamisel põllumajanduse, metsanduse ja 
kohaliku majanduse sidumisel, aidates 
seeläbi mitmekesistada majanduslikku baasi 
ning tugevdada eelkõige maapiirkondade 
sotsiaal-majanduslikku kudet.

Or. {EN}en
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 91
Lisa jaotise 3.4. taande 2 lõik 4

– kohaliku juhtimise parandamine. Leader
saab aidata innovatiivsete lähenemisviiside 
edendamisel põllumajanduse, metsanduse ja 
kohaliku majanduse sidumisel, aidates 
seeläbi mitmekesistada majanduslikku baasi 
ning tugevdada maapiirkondade sotsiaal-
majanduslikku kude.

– kohaliku juhtimise parandamine. Leader
saab aidata innovatiivsete lähenemisviiside 
edendamisel põllumajanduse, metsanduse ja 
kohaliku majanduse sidumisel, aidates 
seeläbi mitmekesistada majanduslikku baasi 
ning tugevdada asjakohasel tasandil
maapiirkondade sotsiaal-majanduslikku 
kudet.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 92
Lisa jaotise 3.4. taande 2 lõik 4 a (uus)

- kohanduma iga territooriumi tugevuste ja 
nõrkustega, võttes arvesse maapiirkondade 
mitmekesisust, tuginedes kohalikele 
tegevisikutele ning toetades territoriaalseid 
projekte, mis soodustavad tegelikult 
sisemist arengut. 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 93
Lisa jaotise 3.5. taane 1

Ühenduse maaelu arendamise prioriteetidele 
pühendatud ressursid (minimaalse sätestatud 
rahastamislimiidi piires iga prioriteeditelje 
jaoks) sõltuvad iga programmi piirkonna 
konkreetsest olukorrast ning tugevatest ja 
nõrkadest külgedest. Iga ühenduse prioriteet 
ning selle panus Lissaboni ja Göteborgi 
eesmärkidesse tuleb üle kanda siseriiklikku
konteksti siseriiklikus strateegilises kavas 
ning maaelu arendamise programmides. 
Mitmetel juhtudel on olemas siseriiklikud
või regionaalsed prioriteedid konkreetsete 
probleemide jaoks, mis on seotud 
põllumajandus- ja toiduainesektoriga või 

Ühenduse maaelu arendamise prioriteetidele 
pühendatud ressursid (minimaalse sätestatud 
rahastamislimiidi piires iga prioriteeditelje 
jaoks) sõltuvad iga programmi piirkonna 
konkreetsest olukorrast, selle tugevatest ja 
nõrkadest külgedest ning ELi 
asutamislepingu järgi piirkondade 
iseloomulikest omadustest.. Iga ühenduse 
prioriteet ning selle panus Lissaboni ja 
Göteborg’i eesmärkidesse tuleb üle kanda 
riiklikku konteksti riiklikus strateegilises 
kavas ning maaelu arendamise 
programmides. Mitmel juhul on olemas 
riiklikud või regionaalsed prioriteedid 
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põllumajanduse ja metsanduse 
keskkonnaalase, klimaatilise ja geograafilise 
olukorraga. Maapiirkondadel tuleb võib-olla 
tegelda muude spetsiifiliste küsimustega, 
nagu linnalähedane surve, töötus, kaugus või 
väike rahvastikutihedus.

konkreetsete probleemide jaoks, mis on 
seotud põllumajandus- ja toiduainesektoriga 
või põllumajanduse ja metsanduse 
keskkonnaalase, klimaatilise ja geograafilise 
olukorraga. Maapiirkondadel tuleb võib-olla 
tegelda muude spetsiifiliste küsimustega, 
nagu linnalähedane surve, töötus, kaugus või 
väike rahvastikutihedus.

Or. pt

Põhjendus

See muudatusettepanek vastab asutamislepingu eriliste ja alaliste piirangute poolt mõjutatud 
piirkondi käsitlevatele sätetele 

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 94
Lisa jaotise 3.5. taane 1

Ühenduse maaelu arendamise prioriteetidele 
pühendatud ressursid (minimaalse sätestatud 
rahastamislimiidi piires iga prioriteeditelje 
jaoks) sõltuvad iga programmi piirkonna 
konkreetsest olukorrast ning tugevatest ja 
nõrkadest külgedest. Iga ühenduse prioriteet 
ning selle panus Lissaboni ja Göteborgi
eesmärkidesse tuleb üle kanda siseriiklikku
konteksti siseriiklikus strateegilises kavas 
ning maaelu arendamise programmides. 
Mitmetel juhtudel on olemas siseriiklikud
või regionaalsed prioriteedid konkreetsete 
probleemide jaoks, mis on seotud 
põllumajandus- ja toiduainesektoriga või 
põllumajanduse ja metsanduse 
keskkonnaalase, klimaatilise ja geograafilise 
olukorraga. Maapiirkondadel tuleb võib-olla 
tegelda muude spetsiifiliste küsimustega, 
nagu linnalähedane surve, töötus, kaugus
või väike rahvastikutihedus.

Ühenduse maaelu arendamise prioriteetidele 
pühendatud ressursid (minimaalse sätestatud 
rahastamislimiidi piires iga prioriteeditelje 
jaoks) sõltuvad iga programmi piirkonna 
konkreetsest olukorrast ning tugevatest ja 
nõrkadest külgedest. Iga ühenduse prioriteet 
ning selle panus Lissaboni ja Göteborg’i 
eesmärkidesse tuleb üle kanda riiklikku
konteksti riiklikus strateegilises kavas ning 
maaelu arendamise programmides. Mitmel 
juhul on olemas riiklikud või regionaalsed 
prioriteedid konkreetsete probleemide jaoks, 
mis on seotud põllumajandus- ja 
toiduainesektoriga või põllumajanduse ja 
metsanduse keskkonnaalase, klimaatilise ja 
geograafilise olukorraga. Maapiirkondadel 
tuleb võib-olla tegelda muude spetsiifiliste 
küsimustega, nagu linnalähedane surve, 
töötus, kaugus, mägine maastik, asumine 
saarel või väike rahvastikutihedus.

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 95
Lisa jaotis 3.5., Suunis

Siseriiklike strateegiate väljatöötamisel 
peaksid liikmesriigid tagama, et 
maksimeeritaks sünergiad prioriteeditelgede 
vahel ja piires ning välditaks võimalikke 
vastuolusid. Liikmesriigid peaksid mõtlema 
ka sellele, kuidas oleks võimalik võtta 
arvesse teisi ELi tasandi strateegiaid, nagu 
mahepõllunduse tegevuskava, viimane 
komisjoni teatis taastuvenergia kohta, 
komisjoni hiljutine teatis kliimamuutuse 
kohta ja vajadus näha ette tõenäolist mõju 
põllumajandusele ja metsandusele ning 
komisjoni aruanne ELi metsandusstrateegia 
kohta (mis saavad aidata nii kasvu ja 
tööhõive kui ka säästvuse eesmärkide 
täitmisel) ning tulevased temaatilised 
keskkonnaalased strateegiad.

Riiklike strateegiate väljatöötamisel peaksid 
liikmesriigid tagama, et maksimeeritaks 
sünergiad prioriteeditelgede vahel ja piires 
ning välditaks võimalikke vastuolusid, ning 
nad peaksid püüdlema kõigi pädevate 
ametivõimude ja asjaomaste asutuste 
võimalikult laia kaasamise poole nõukogu 
määruse artiklis 6 määratletud 
partnerluspõhimõtte kohaselt. Liikmesriigid 
peaksid mõtlema ka sellele, kuidas oleks 
võimalik võtta arvesse teisi ELi tasandi 
strateegiaid, nagu mahepõllunduse 
tegevuskava, viimane komisjoni teatis 
taastuvenergia kohta, komisjoni hiljutine 
teatis kliimamuutuse kohta ja vajadus näha 
ette tõenäolist mõju põllumajandusele ja 
metsandusele ning komisjoni aruanne ELi 
metsandusstrateegia kohta (mis saavad 
aidata nii kasvu ja tööhõive kui ka säästvuse 
eesmärkide täitmisel) ning tulevased 
temaatilised keskkonnaalased strateegiad.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marian Harkin

Muudatusettepanek 96
Lisa jaotise 3.5. taane 2

ELi ja liikmesriikide tasandil on 
kättesaadavad mitmed meetmed juhtimise ja 
poliitika elluviimise parandamiseks. 
Euroopa ja siseriiklike maaelu arendamise 
võrgustike ülesehitamiseks saab tehnilist abi 
kasutada platvormina parimate kogemuste ja 
kogemuste vahetamiseks kõikides poliitika 
kujundamise, haldamise ja rakendamise 
aspektides sidusrühmade vahel. Siseriiklike
strateegiate ettevalmistamisel tuleb arvesse 
võtta teavitamis- ja avalikustamismeetmeid, 
et tagada erinevate tegevisikute varane 
kaasamine, ning kõnealused meetmed tuleb 
töötada välja hilisemate rakendamisetappide 

ELi ja liikmesriikide tasandil on 
kättesaadavad mitmed meetmed juhtimise ja 
poliitika elluviimise parandamiseks. 
Euroopa ja riiklike maaelu arendamise 
võrgustike ülesehitamiseks saab tehnilist abi 
kasutada platvormina parimate kogemuste ja 
kogemuste vahetamiseks kõikides poliitika 
kujundamise, haldamise ja rakendamise 
aspektides sidusrühmade vahel. Riiklike
strateegiate ettevalmistamisel tuleb arvesse 
võtta teavitamis- ja avalikustamismeetmeid, 
et tagada erinevate tegevisikute varane 
kaasamine, eriti kohalikul tasandil, ning 
kõnealused meetmed tuleb töötada välja 
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jaoks. hilisemate rakendamisetappide jaoks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 97
Lisa jaotis 3.6., Suunis

Julgustada tuleb struktuuriliste, tööhõive ja 
maaelu arendamise poliitikavaldkondade 
vahelist sünergiat. Selles kontekstis peavad 
liikmesriigid tagama Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Metsandusfondi ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi finantseeritavate 
tegevuste vastastikuse täiendavuse ja 
kooskõla. Peamised juhtpõhimõtted eri 
fondide toetatavate meetmete piiritlemise ja 
nende kooskõlastusmehhanismide osas 
tuleks määratleda siseriikliku strateegilise 
viiteraamistiku/ siseriikliku strateegia kava 
tasandil.

Julgustada tuleb struktuuriliste, tööhõive ja 
maaelu arendamise poliitikavaldkondade 
vahelist sünergiat. Selles kontekstis, 
vastavalt põhimõttele "üks fond programmi 
kohta", peavad liikmesriigid tagama 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Euroopa Metsandusfondi ja Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi 
finantseeritavate tegevuste vastastikuse 
täiendavuse ja kooskõla. Peamised 
juhtpõhimõtted eri fondide toetatavate 
meetmete piiritlemise ja nende 
kooskõlastusmehhanismide osas tuleks 
määratleda riikliku strateegilise 
viiteraamistiku / riikliku strateegia kava 
tasandil.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 98
Lisa jaotis 3.6., Suunis

Julgustada tuleb struktuuriliste, tööhõive ja 
maaelu arendamise poliitikavaldkondade 
vahelist sünergiat. Selles kontekstis peavad 
liikmesriigid tagama Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Metsandusfondi ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi finantseeritavate 
tegevuste vastastikuse täiendavuse ja 
kooskõla. Peamised juhtpõhimõtted eri 
fondide toetatavate meetmete piiritlemise ja 
nende kooskõlastusmehhanismide osas 
tuleks määratleda siseriikliku strateegilise 
viiteraamistiku/ siseriikliku strateegia kava 
tasandil.

Prioriteedina tuleb tagada struktuuriliste, 
tööhõive ja maaelu arendamise 
poliitikavaldkondade vaheline sünergia. 
Selles kontekstis peavad liikmesriigid 
tagama transpordivõrguprojektide, LIFE+, 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Euroopa Metsandusfondi ja Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi 
finantseeritavate tegevuste vastastikuse 
täiendavuse ja kooskõla. Peamised 
juhtpõhimõtted eri fondide toetatavate 
meetmete piiritlemise ja nende 
kooskõlastusmehhanismide osas tuleks 
määratleda piirkondliku või riikliku 
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strateegilise viiteraamistiku / piirkondliku 
või riikliku strateegia kava tasandil vastavalt 
asjassepuutuva liikmesriigi vajadusele.

Or. en

Põhjendus

Maaelu arendamise ja muude ühenduse rahastamisvahendite vaheline kooskõla muutub üha 
vajalikumaks, kuna eri rahastamisvahendite eesmärgid hakkavad koonduma.  Nimetatud 
kooskõla tuleb lihtsalt julgustamise asemel kindlalt tagada. Seda tuleb teha kõige 
asjakohasemal tasandil kooskõlas igas liikmesriigis kohaldatavate institutsioonidevaheliste 
kokkulepetega.  

Muudatusettepaneku esitaja(d):Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 99
Lisa jaotis 3.6., Suunis

Julgustada tuleb struktuuriliste, tööhõive ja 
maaelu arendamise poliitikavaldkondade 
vahelist sünergiat. Selles kontekstis peavad 
liikmesriigid tagama Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Metsandusfondi ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi finantseeritavate 
tegevuste vastastikuse täiendavuse ja 
kooskõla. Peamised juhtpõhimõtted eri 
fondide toetatavate meetmete piiritlemise ja 
nende kooskõlastusmehhanismide osas 
tuleks määratleda siseriikliku strateegilise 
viiteraamistiku/ siseriikliku strateegia kava 
tasandil.

Julgustada tuleb struktuuriliste, tööhõive ja 
maaelu arendamise poliitikavaldkondade 
vahelist sünergiat. Selles kontekstis peavad 
liikmesriigid tagama programmide RTE-T 
ja LIFE +, Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Euroopa Metsandusfondi ja Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi 
finantseeritavate tegevuste vastastikuse 
täiendavuse ja kooskõla. Peamised 
juhtpõhimõtted eri fondide toetatavate 
meetmete piiritlemise ja nende 
kooskõlastusmehhanismide osas tuleks 
määratleda piirkondliku või riikliku 
strateegilise viiteraamistiku / piirkondliku 
või riikliku strateegia kava tasandil, vastavalt 
sellele, mis leitakse liikmesriigi olukorrale 
paremini vastavat.

Or. el

Põhjendus

Julgustada kõigi poliitikasuundade, sealhulgas sotsiaalse lõimimise poliitika vahelist 
sünergiat maapiirkondades täheldatud sotsiaalse tõrjutuse levimise järgi.

Muudatusettepaneku esitaja(d):Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Muudatusettepanek 100
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Lisa jaotis 3.6, Suunis

Julgustada tuleb struktuuriliste, tööhõive ja 
maaelu arendamise poliitikavaldkondade 
vahelist sünergiat. Selles kontekstis peavad 
liikmesriigid tagama Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Metsandusfondi ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi finantseeritavate 
tegevuste vastastikuse täiendavuse ja 
kooskõla. Peamised juhtpõhimõtted eri 
fondide toetatavate meetmete piiritlemise ja 
nende kooskõlastusmehhanismide osas 
tuleks määratleda siseriikliku strateegilise 
viiteraamistiku/ siseriikliku strateegia kava 
tasandil.

Julgustada tuleb struktuuriliste, tööhõive ja 
maaelu arendamise poliitikavaldkondade 
vahelist sünergiat. Selles kontekstis peavad 
liikmesriigid kooskõlas oma 
institutsionaalse struktuuriga tagama 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Euroopa Metsandusfondi ja Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi 
finantseeritavate tegevuste vastastikuse 
täiendavuse ja kooskõla. Peamised 
juhtpõhimõtted eri fondide toetatavate 
meetmete piiritlemise ja nende 
kooskõlastusmehhanismide osas tuleks 
määratleda riikliku strateegilise 
viiteraamistiku /riikliku strateegia kava 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai ja Stavros Arnaoutakis

Muudatusettepanek 101
Lisa jaotis 3.6., Suunis

Julgustada tuleb struktuuriliste, tööhõive ja 
maaelu arendamise poliitikavaldkondade 
vahelist sünergiat. Selles kontekstis peavad 
liikmesriigid tagama Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Metsandusfondi ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi finantseeritavate 
tegevuste vastastikuse täiendavuse ja 
kooskõla. Peamised juhtpõhimõtted eri 
fondide toetatavate meetmete piiritlemise ja 
nende kooskõlastusmehhanismide osas 
tuleks määratleda siseriikliku strateegilise 
viiteraamistiku/ siseriikliku strateegia kava 
tasandil.

Julgustada tuleb struktuuriliste, tööhõive ja 
maaelu arendamise poliitikavaldkondade 
vahelist sünergiat ja sellest tulenevalt 
koostööd eri piirkondlike partnerite vahel.. 
Selles kontekstis peavad liikmesriigid 
tagama Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Euroopa Metsandusfondi ja Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi 
finantseeritavate tegevuste vastastikuse 
täiendavuse ja kooskõla. Peamised 
juhtpõhimõtted eri fondide toetatavate 
meetmete piiritlemise ja nende 
kooskõlastusmehhanismide osas tuleks 
määratleda riikliku strateegilise 
viiteraamistiku / riikliku strateegia kava 
tasandil.

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Jan Olbrycht

Muudatusettepanek 102
Lisa jaotis 3.6., Suunis

Julgustada tuleb struktuuriliste, tööhõive ja 
maaelu arendamise poliitikavaldkondade 
vahelist sünergiat. Selles kontekstis peavad 
liikmesriigid tagama Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Metsandusfondi ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi finantseeritavate 
tegevuste vastastikuse täiendavuse ja 
kooskõla. Peamised juhtpõhimõtted eri 
fondide toetatavate meetmete piiritlemise ja 
nende kooskõlastusmehhanismide osas 
tuleks määratleda siseriikliku strateegilise 
viiteraamistiku/ siseriikliku strateegia kava 
tasandil.

Julgustada tuleb struktuuriliste, tööhõive ja 
maaelu arendamise poliitikavaldkondade 
vahelist sünergiat. Selles kontekstis peavad 
liikmesriigid tagama Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Metsandusfondi, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi 
finantseeritavate tegevuste vastastikuse 
täiendavuse ja kooskõla. Peamised 
juhtpõhimõtted eri fondide toetatavate 
meetmete piiritlemise ja nende 
kooskõlastusmehhanismide osas tuleks 
määratleda piirkondliku ja riikliku
strateegilise viiteraamistiku / piirkondliku ja 
riikliku strateegia kava tasandil.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d):Bernadette Bourzai

Muudatusettepanek 103
Lisa jaotise 3.6. taane -1 (uus)

Võib kasutada erinevaid 
piiritlemiskriteeriume, nt projektide ulatus, 
territoriaalne (piirkondlik või 
piirkonnaülene) mõju, investeeringu tüüp 
või toetusesaajate tüüp. 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d):Elspeth Attwooll

Muudatusettepanek 104
Lisa jaotise 3.6., taane 2

Mis puudutab inimkapitali arengut, oleks 
toetus maaelu arendamise alusel suunatud 
põllumajandustootjatele ja majanduses 
tegevatele isikutele, kes on kaasatud 
maapiirkondade majanduse 
mitmekesistamisse. Maapiirkondade 

Mis puudutab inimkapitali arengut, oleks 
toetus maaelu arendamise alusel suunatud 
põllumajandustootjatele, nende 
perekondadele ja majanduses tegevatele 
isikutele, kes on kaasatud maapiirkondade 
majanduse mitmekesistamisse,
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elanikkond saaks toetust ühtse alt üles 
suunatud lähenemisviisi raames. Nendes 
valdkondades tuleks meetmeid rakendada 
täielikus vastavuses Euroopa 
tööhõivestrateegia eesmärkidega, nagu on 
sätestatud kasvu ja töökohtade ühtsetes 
suunistes ning vastavalt Lissaboni protsessi 
raames siseriiklike reformiprogrammide 
alusel võetud meetmetele. Tööprogrammi 
„Haridus ja koolitus 2010“ eesmärgiks on 
saavutada hariduse ja koolitusega seotud 
Lissaboni eesmärgid. Elukestva õppe 
filosoofia on selle programmi südameks 
ning kehtib kõikide hariduse ja koolituse 
tasemete ja tüüpide puhul, sealhulgas
põllumajanduses, metsanduses ning 
toiduainesektoris.

koordineeritult muude struktuurifondide 
pakutavate toetustega. Maapiirkondade 
elanikkond saaks toetust ühtse alt üles 
suunatud lähenemisviisi raames. Nendes 
valdkondades tuleks meetmeid rakendada 
täielikus vastavuses Euroopa 
tööhõivestrateegia eesmärkidega, nagu on 
sätestatud kasvu ja töökohtade ühtsetes 
suunistes ning vastavalt Lissaboni protsessi 
raames riiklike reformiprogrammide alusel 
võetud meetmetele. Tööprogrammi „Haridus 
ja koolitus 2010“ eesmärgiks on saavutada 
hariduse ja koolitusega seotud Lissaboni 
eesmärgid. Elukestva õppe filosoofia on 
selle programmi südameks ning kehtib 
kõikide hariduse ja koolituse tasemete ja 
tüüpide puhul, sealhulgas põllumajanduses, 
metsanduses ning toiduainesektoris.

Or. en

Põhjendus

Majanduse mitmekesistamine on maapiirkondade peamiseks majanduslikuks mootoriks, ent 
selle arendamine peab olema võimalikult paindlik ning seda ei tohi pidurdada selle 
edendamiseks kasutatavate rahastamistüüpide piiramise kaudu pelgalt maaelu arendamise 
rahastamisvahendiga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d):Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 105
Lisa jaotise 4 taane 2

See raamistikuga kehtestatakse piiratud 
kogum ühtseid näitajaid ja ühtne metoodika. 
Seda täiendatakse programmispetsiifiliste 
näitajatega, et peegeldada iga programmi 
valdkonna olemust.

Selle raamistikuga kehtestatakse piiratud 
kogum ühtseid näitajaid, sealhulgas 
territoriaalseid näitajaid, mida Euroopa 
Parlament nõudis oma 28. septembri 2005. 
aasta resolutsioonis territoriaalse 
ühtekuuluvuse rolli kohta
regionaalarengus1, ja ühtne metoodika. 
Seda täiendatakse programmispetsiifiliste 
näitajatega, et peegeldada iga programmi 
valdkonna olemust.
__________
1 Vastuvõetud tekst, P6_TA(2005)0358.

Or. fr


