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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku eesmärk on kiire reageerimine probleemidele, mille tõttu kiitis 
nõukogu 11. detsembri 2008. aastal heaks Euroopa majanduse elavdamise kava, mis hõlmab 
mitmetes ühenduse ja siseriiklikes poliitikavaldkondades võetavaid meetmeid alates 2007. 
aastast Euroopa turge mõjutava majandus- ja finantskriisiga võitlemiseks.

Maaelu arengu osas tehakse komisjoni tekstis ettepanek määruse (EÜ) nr 1698/2005 oluliste 
punktide läbivaatamiseks, et tuua sisse ka Euroopa majanduse elavdamise kava.

Komisjon teeb eelkõige ettepaneku, et liikmesriikidele eraldatakse Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi (EAFRD) kaudu 1,5 miljardit eurot, et arendada maapiirkondades lairiba 
Interneti-ühendust ja tegeleda uute probleemidega, mis tuvastati ühise põllumajanduspoliitika 
(kliimamuutused, taastuvenergia, veemajandus, bioloogiline mitmekesisus) 2003. aasta 
reformi rakendamise vahehindamisel, mis viidi lõpule 2008. aasta novembris. 

Üldiselt toetab arvamuse koostaja täielikult komisjoni ettepanekut ja arvab, et need meetmed, 
kui neid rakendatakse kiiresti ja integreeritud lähenemisviisi kasutades, võivad tõepoolest 
aidata elavdada riikide majandust ja taastada tarbijate usaldust süsteemi.

Kuid arvestades selle küsimusega seotud õigusaktide ja programmide selgelt pakilist 
iseloomu, arvab arvamuse koostaja, et tarvitusele tuleb võtta lisaabinõusid, mille abil saaks 
tagada, et neid meetmeid peetaks pakiliseks ka siis, kui neid tuleb liikmesriikidel rakendama 
hakata.

Seetõttu on kavandatud muudatusettepanekute eesmärk tagada, et liikmesriigid levitaksid 
maaelu vallas võetavate meetme jaoks täiendavate rahaliste vahendite eraldamist puudutavat 
teavet nii piirkondlike võimuorganite (et need saaksid viivitamatult kohandada oma maaelu 
arengu kavasid) kui ka potentsiaalsete abisaajate ja sidusrühmade hulgas.

Lisaks tuleks arvamuse koostaja arvates kiiremate ja lihtsamate rakendusmenetluste 
propageerimise teel rõhutada nõukogu poolt seoses Euroopa Liidu majanduse elavdamisega 
väljendatud muret, et esimestel eelarveaastatel võivad kulutused kasvada maksimumini.

Läbipaistvuse ja aastatel 2009−2011. saavutatud tulemusi puudutava teabe hulga 
suurendamiseks ning EAFRD ja struktuurfondide poolt lairiba Interneti-ühenduse 
rahastamiseks võetavate meetmete koordineerimiseks sobivate vahendite pakkumiseks 
palutakse komisjonil lisada käesoleva algatuse tulemuste kontrollimiseks iga-aastasesse, 
Euroopa Maaelu Arengu Fondi jaoks koostatavasse seirearuandesse eraldi jaotis.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Käesolevate meetmete pakiline 
iseloom nõuab menetluste kiirendus- ja 
lihtsustuspõhimõtete rakendamist, mille 
eesmärk on tagada, et Euroopa 
majanduse elavdamise kavaga seotud 
muudatusettepanekud jõustuksid kiiresti 
ja et need oleksid praeguses 
kriisiolukorras tõhusad.
Seetõttu tuleb liikmesriikides tagada 
käesolevas määruses toodud meetmeid 
puudutava teabe nõuetekohane levitamine 
piirkondlike võimuorganite ja fondidest 
abi saajate hulgas laiaulatusliku 
teavitustegevuse abil.

Or. it

Selgitus

Kavandatud muudatusettepanekuga rõhutatakse, et kohaldatud meetmete põhjendustega 
seoses tuleb tingimata võtta meetmeid, nõudes ühelt poolt potentsiaalsetele abisaajatele 
kõnealuse uue algatuse kohta nõuetekohase ja kiire teabe edastamist ning kehtestades teiselt 
poolt seoses meetmetes sätestatud kitsaste ajaliste piirangutega kiiremad ja lihtsamad 
rakendusmenetlused.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus 1698/2005
Artikkel 12a − lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„1. Liikmesriigid vaatavad pärast artiklis 
10 osutatud ühenduse strateegiasuuniste 

„1. Liikmesriigid vaatavad pärast artiklis 
10 osutatud ühenduse strateegiasuuniste 



PA\770265ET.doc 5/6 PE420.226v01-00

ET

läbivaatamist artikli 12 lõikes 1 osutatud 
menetluse kohaselt läbi oma riikliku 
strateegiakava.”

läbivaatamist artikli 12 lõikes 1 osutatud 
menetluse kohaselt läbi oma riikliku 
strateegiakava, tagades, et piirkondlikele 
võimuorganitele ja potentsiaalsetele 
fondidest abi saajatele edastatakse 
nõuetekohane teave.”

Or. it

Selgitus

See muudatusettepanek muudab põhjendusi käsitlenud 1. muudatusettepaneku esimese 
kinnituse õigusaktiks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 3
Määrus 1698/2005
Artikkel 16a − punkt 1 − kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes osutatud tegevustega 
seonduvad muudetud maaelu arengu 
programmid tuleb komisjonile esitada 
hiljemalt 30. juuniks 2009.

Käesolevas lõikes osutatud tegevustega 
seonduvad ja meetmete kiiremal ja 
lihtsamal rakendamisel põhinevad
muudetud maaelu arengu programmid 
tuleb komisjonile esitada hiljemalt 30. 
juuniks 2009.

Or. it

Selgitus

Seoses liikmesriikidel siseriiklike programmide muutmiseks kasutada oleva lühikese ajaga 
nõutakse uute õigusaktide laiaulatuslikku ja kiiret levitamist ning nii vahendite kulutamise kui 
ka kavandamise osas menetluste kiiremat ja lihtsamat rakendamist.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 − punkt 6 − alapunkt b
Määrus 1698/2005
Artikkel 69 − lõige 5a − esimene a lõik (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Komisjoni maaelu arengu 
aastaruanne sisaldab eraldi jaotist artikli 
16a punktis g loetletud prioriteetidega 
seotud seiretegevuste jaoks.

Or. it

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on anda võimalus pärast menetluste algust 
kontrollida, kas vahendite eraldamiseks kasutatud kiirendatud menetlus on adekvaatselt 
kajastatud, kui vahendid on ära kulutatud. Eesmärk on tagada, et meetmed oleksid igati 
tõhusad, ja pakkuda sobivaid vahendeid, mis tagavad vajaliku kooskõlastatuse 
struktuurifondidest rahastatud samasuguste meetmetega.


	770265et.doc

