
PA\583570ET.doc PE 364.667v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Regionaalarengukomisjon

ESIALGNE
2005/0129(CNS)

24.10.2005

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus maaelu arendamist käsitlevate ühenduse 
strateegiliste suuniste kohta (Programmi tööperiood 2007–2013)
(KOM(2005)0304 – C6-0000/0000 – 2005/0129(CNS))

Arvamuse koostaja: Elspeth Attwooll



PE 364.667v01-00 2/12 PA\583570ET.doc
Freelance-tõlge

ET

PA_Leg



PA\583570ET.doc 3/12 PE 364.667v01-00
Freelance-tõlge

ET

SHORT JUSTIFICATION

Whilst there is much to be welcomed in the Strategic Guidelines, it is felt that certain 
problems arise from the manner in which they are framed. 

First, there is no statement of an overall objective in terms of which the synergies between 
measures taken under each of the axes can be measured. 

Second, there is a degree of overlap both within and between the detailed guidelines under 
several of the axes. This creates potential difficulties for Member States in determining under 
which of the axes parts of their programmes should fall. There is also an occasional lack of 
clarity as to what exactly is being encouraged or, at least, permitted. 

Third, the main priority stated under each axis does not always fully reflect the thrust of the 
Council Regulation. 

In addition, some clarification seems to be needed as to whose activities the axes are directed, 
particularly because of the funding proportions allocated under the Regulation to each of 
them. 

In this context, it is taken by the draftsperson that: 

a) axis 1 is intended to relate principally to those involved in primary production in the 
agricultural and forestry sectors, with the purpose of promoting both on farm and in forest 
diversification and involvement in activities that will create efficiencies in or add value to the
primary production; 

b) axis 2 is intended to cover all actors, including those concerned in primary production, 
involved with the provision of environmental goods, such as the promotion of biodiversity, 
increasing sustainability, preservation of the natural landscape and cultural heritage; 

c) axis 3 is intended to assist rural communities more generally and in two related respects: 

− first, in their economic development by the promotion of business activities appropriate to 
the rural economy, in the main other than by primary producers, such as secondary 
production, support services for primary production, the development of tourism, craft and 
other enterprises; 

− second, in the improvement of local amenities with the purpose of achieving a good 
quality of life and averting depopulation. 

In both cases, there is emphasis on the potential of women and young people as economic 
actors.

d) axis 4, following on the former Leader programme, is intended to bring together 
partnerships of those covered by each of the other axes with a view to the establishment of a 
coherent overall development strategy aligned to local conditions.
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On this understanding and in light of the problems identified above, various amendments are 
being suggested. 

Under axis 1, it is felt that more emphasis should be put in the main guideline on stimulating 
innovation and integration in the food chain, that reference to the fuel chain should be added 
and that the reference to investment in physical and human capital should be seen as 
supportive of innovative and integrative activities. The amended version seems better to 
reflect the more detailed guidance that follows. There are also some suggested alterations, 
particularly under indents 2 and 5, intended to offer better illustration of the kind of actions 
envisaged. 

With axis 2, it is felt that, under the main guideline, the reference to "high nature value 
farming and forestry systems" is confusing as it could be taken to mean naturally engendered 
economic value. This cannot be correct in the context of the fact that the Regulation deals 
with areas with natural handicaps under this axis. The amendment to the guideline is intended 
to make it clear that the emphasis is on environmental goods, including the promotion of 
biodiversity and sustainability and the preservation of the natural and cultural landscape. 
Some minor changes have been suggested to existing indents and a new one referring to the 
cultural and natural heritage introduced.

The proposed guideline under axis 3 refers to "the overarching priority of creating 
employment opportunities". This does not seem to reflect the content of the Regulation, which 
also places stress on the quality of life, and appears to miss the point that economic 
development is a primary driver in the creation of employment opportunities. The suggested 
redrafting is intended to provide a better reflection of what appears to be envisaged under the 
Regulation. Some clarifications have also been made to the indents, including one to direct it 
more closely to the role and needs of women in rural economies, including the issue 
(identified in the European Parliament's Resolution of 3 July 2003 (P5_TA(2003)0432) on 
women in rural areas of the European Union) of the amount of unpaid work undertaken, 
resulting in lack of provision for their later years.

Little change is suggested in relation to axis 4, except that it is felt that the use of the word 
"endogenous", as it appears in the English version at least, makes the point less plainly than 
desirable and rewording is recommended.

In the guideline concerned with translating priorities into programmes, it is felt that the 
opportunity should be taken both to introduce a reference to spatial planning and to the 
involvement of stakeholders under Article 6 of the Regulation. Similarly, under the guideline 
concerning complementarity between Community Instruments, it seems appropriate both to 
include TEN-T and Life+ and to acknowledge that, in some member states, the 
complementarity between different funds will need to be addressed at regional as well as 
national level.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1, 2 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Lisa jao 3.1 suunise teine taane

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 
innovatsiooni ergutamise ning toidu- ja 
kütuseahela integreerimise 
kaksikprioriteetidele ning investeeringutele 
füüsilisse ja inimkapitali, sealhulgas info- ja 
arvutitehnoloogia kasutamise 
edendamisele.

Muudatusettepanek 2
Lisa jao 3.1 lõike 1 teine taane

– 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

– 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 ning lisaväärtuse säilitamiseks 
maapiirkondades kvaliteedisüsteemide, 
toormetootjate tootmis- ja 
turustusalgatustesse kaasamise ning 
kohaliku jaekaubanduse edendamise 
kaudu, et toidu teekonda lühendada.

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
2 Selguse mõttes on komisjoni algtekst esitatud selges vormingus, st ilma paksu kursiivkirjata, et tuua esile 
muudatusettepanekutega tehtud muudatusi. Algset vormingut rakendatakse uuesti lõppversioonis. See mõjutab 
muudatusettepanekuid number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
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lõimumisprotsessi oma panuse. Turule 
orienteeritud põllumajandussektor aitab 
veelgi enam tugevdada Euroopa 
põllumajandus- ja toiduainesektori 
positsiooni suurtööandjana ning 
majandusliku kasvu allikana;

Samuti on suured võimalused Euroopa 
toodete profiili tõstmiseks välismaal, 
eelkõige nišiturgude arendamise kaudu.
Nõuandeteenuste ja toetuse kasutamine 
ühenduse standarditele vastamiseks ning 
uuringutele ja müügi edendamisele kaasa 
aitamiseks annab nendesse 
lõimumisprotsessidesse oma panuse. Turule 
orienteeritud põllumajandussektor aitab 
veelgi enam tugevdada Euroopa 
põllumajandus- ja toiduainesektori 
positsiooni suurtööandjana ning 
majandusliku kasvu allikana;

Muudatusettepanek 3
Lisa jao 3.1 lõike 1 neljas taane

– 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 ja 
organisatsiooniliste oskuste arendamisest;

Muudatusettepanek 4
Lisa jao 3.1 lõike 1 viies taane

– 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 

– uuringute, investeeringute ja koolituse 
toetamine uute toodete, protsesside ja 
tehnoloogiate väljatöötamisel ja 
kasutamisel. 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;

Muudatusettepanek 5
Lisa jao 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: bioloogilise mitmekesisuse 
edendamine ja põllumajandus- ja 
metsandusmaa säästev kasutamine, 
kliimamuutustega võitlemine ja teistele 
keskkonnale soodsatele tegevustele 
kaasaaitamine nagu kultuur- ja looduslike 
maastike säästlik kasutamine ning 
territoriaalse tasakaalu edendamine.
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.

Muudatusettepanek 6
Lisa jao 3.2 kolmas taane

– 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 

– 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 
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orgaanilise aine süsiniku talletamise võime 
säilitamist;

orgaanilise aine süsiniku talletamise võime 
suurendamise vajadust;

Muudatusettepanek 7
Lisa jao 3.3 pealkiri

Elukvaliteedi parandamine maapiirkondades 
ning mitmekesistamise julgustamine

Elukvaliteedi parandamine maapiirkondades 
ning maamajanduse mitmekesistamise 
julgustamine

Muudatusettepanek 8
Lisa jao 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 ja 
maapiirkondades elukvaliteedi parandamise 
meetmete valdkondadele pühendatud 
ressursid peaksid andma panuse 
maapiirkondade tasakaalustatud ja 
integreeritud majanduse arengu 
stimuleerimise üldprioriteedile, 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 
konkreetset tähelepanu pöörata tõkete 
kõrvaldamisele nende eest, kelle 
juurdepääs tööturule on praegu nende soo 
või vanuse või puude tõttu raskendatud.
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Muudatusettepanek 9
Lisa jao 3.3 teine taane

– 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 ja nende ametlikule 
tööturule sisenemise julgustamine. 
Algatused võivad näiteks hõlmata 
kvaliteetsete laste- ja muude hoiuasutuste 
arendamist, koolituse pakkumist ja 
juurdepääsu mikrokrediidile ettevõtete 
loomiseks ning naiste võrgustike asutamist 
ja arendamist;

Muudatusettepanek 10
Lisa jao 3.3 taane 2 a (uus)

– meetmed maapiirkondade rahvastikukao 
tõkestamiseks, eelkõige noorte puhul, 
parandades kohalikke võimalusi, 
juurdepääsu teenustele ning kultuuri- ja 
vaba aja tegevuste kättesaadavust; 

Muudatusettepanek 11
Lisa jao 3.3 kuues taane

– 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 võib 
aidata kaasa uute turustusvõimaluste 
loomisele põllumajandus- ja 
metsandustoodete jaoks, kohalike teenuste 
pakkumisele ja maapiirkondade majanduse 
mitmekesistamisele lisaks kliimamuutuste 
mõju leevendamise soodustamisele;

Muudatusettepanek 12
Lisa jao 3.3 seitsmes taane
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– 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 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, muid 
keskkonnasäästliku turismi ja 
sporditurismi liike;

Muudatusettepanek 13
Lisa jao 3.3 taane 8 a (uus)

– loodus- ja kultuuripärandi säilitamine ja 
ajakohastamine. Loodus- ja kultuuripärand 
etendab olulist rolli mitte ainult 
maakeskkonna kaitsel, vaid ka turistide 
kohalemeelitamisel ja maapiirkonna 
elanike kõrge elukvaliteedi säilitamisel. 
Seepärast on väga oluline investeerida 
Natura 2000 alade ning muude suure 
loodus- ja kultuuriväärtusega paikade ning 
ehitiste kaitsesse ja korrashoidu.

Muudatusettepanek 14
Lisa jao 3.4 suunis

4. 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.

4. 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 
kohaliku ala enda arengupotentsiaali 
mobiliseerimisel.



PA\583570ET.doc 11/12 PE 364.667v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 15
Lisa jao 3.4 lõike 2 taane 4 a (uus)

– kohalike tegevusrühmade koostöö 
soodustamine erinevates liikmesriikides 
ning nende ja teiste sarnaste kolmandate 
riikide rühmituste vahel.

Muudatusettepanek 16
Lisa jao 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.

Siseriiklike strateegiate väljatöötamisel 
peaksid liikmesriigid kasutama 
integreeritud lähenemist, mis kätkeb 
sobivat ruumiplaneerimist ja sünergiate 
maksimeerimist prioriteeditelgede vahel 
ning peaks püüdlema kõigi asjaomaste 
organite 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.

Muudatusettepanek 17
Lisa jao 3.6 suunis

Julgustada tuleb struktuuriliste, tööhõive ja 
maaelu arendamise poliitikavaldkondade 
vahelist sünergiat. Selles kontekstis peavad 
liikmesriigid tagama Euroopa 

Julgustada tuleb struktuuriliste, tööhõive ja 
maaelu arendamise poliitikavaldkondade
vahelist sünergiat. Selles kontekstis peavad 
liikmesriigid tagama TEN-T, LIFE+, 



PE 364.667v01-00 12/12 PA\583570ET.doc
Freelance-tõlge

ET

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.

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 kooskõlastus-
mehhanismide osas tuleks määratleda 
piirkondliku või siseriikliku strateegilise 
viiteraamistiku / piirkondliku või siseriikliku 
strateegia kava tasandil, nagu asjaomasele 
liikmesriigile kohane.


