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Muudatusettepanek 317
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 Põllumajandusreserv 14 Euroopa reserv 
põllumajanduskriisidega toimetulekuks

Or. fr

Muudatusettepanek 318
Michel Dantin, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu stabiliseerimiseks 
või põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Euroopa reserv põllumajanduskriisidega 
toimetulekuks, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu stabiliseerimiseks 
ning olla kättesaadav, et liidu oleks 
võimalik reageerida 
põllumajandustoodangu tootmist, 
töötlemist ja turustamist mõjutavate 
kriiside korral (edaspidi „kriisireserv“) 
kiiresti ja tõhusalt, määratakse kindlaks 
EAGFi puhul iga aasta alguses.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on sätestada põllumajandusreservi kohaldamisala, mida liit 
peab kasutama põllumajandustoodangu tootmist, töötlemist või turustamist mõjutavate 
kriiside korral kiiresti ja tõhusalt reageerimiseks.

Muudatusettepanek 319
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu stabiliseerimiseks 
või põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Reserv, mille eesmärk on anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu stabiliseerimiseks 
või põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses. Põllumajandusreservi algne 
suurus 2021. aastal määratakse kindlaks 
ühise põllumajanduspoliitika eelarves.

Or. en

Muudatusettepanek 320
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu stabiliseerimiseks 
või põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu stabiliseerimiseks 
või põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses. Põllumajandusreservile 
2012. aastal eraldatav esialgne summa 
määratakse kindlaks ÜPP üldeelarves.

Or. es

Muudatusettepanek 321
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu 
stabiliseerimiseks või
põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Reserv, mille eesmärk on anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „kriisireserv“), määratakse 
kindlaks iga aasta alguses väljaspool 
mitmeaastase finantsraamistiku 
piirmäärasid. Sellel reservil peavad olema 
selgemad ja paremini kohandatud 
aktiveerimismehhanismid, eelkõige 
äärepoolseimate piirkondade suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu stabiliseerimiseks 
või põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Põllumajandusreserv, mille eesmärk on
anda põllumajandussektorile täiendavat 
toetust turukorralduseks või turu 
stabiliseerimiseks või mida saab kasutada, 
et reageerida kiiresti ja tulemuslikult
põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavatele kriisidele
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu stabiliseerimiseks 
või põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Reserv, mille eesmärk on anda 
põllumajandussektorile toetust 
turukorralduseks või turu stabiliseerimiseks 
või põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks iga aasta alguses. 
Põllumajandusreservi rahastatakse 
EAGFi ja EAFRDi väliselt.

Or. en

Muudatusettepanek 324
Peter Jahr, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu stabiliseerimiseks 
või põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Iga eelarveaasta alguses luuakse EAGFis 
põllumajandusreserv, mille eesmärk on 
anda põllumajandussektorile täiendavat 
toetust turukorralduseks või turu 
stabiliseerimiseks või mida saab kasutada, 
et reageerida kiiresti ja tulemuslikult
põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavatele kriisidele
(edaspidi „põllumajandusreserv“).

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada põllumajandusreservi eesmärki, et liit saaks 
seda kasutada selleks, et reageerida kiiresti ja tulemuslikult põllumajandustoodangu tootmist 
mõjutavatele kriisidele.

Muudatusettepanek 325
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu stabiliseerimiseks 
või põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Reserv, mille eesmärk on anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks, turu stabiliseerimiseks 
või põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral, 
sealhulgas äärmusliku hinnavolatiilsuse 
või äärmuslike ilmastikuolude korral
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu stabiliseerimiseks 
või põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Reserv, mille eesmärk on anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu stabiliseerimiseks 
või põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks iga aasta alguses 
väljaspool mitmeaastase 
finantsraamistiku piirmäärasid.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 

Reserv, mille eesmärk on anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
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turukorralduseks või turu 
stabiliseerimiseks või
põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

turu mõistlikuks ja sujuvaks
stabiliseerimiseks ja turukorralduseks
põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks iga aasta alguses ELi 
eelarve rubriigis 2.

Or. en

Selgitus

Me peame rahastama ELi reservi konkreetselt eelarverealt ELi eelarve rubriigis 2.

Muudatusettepanek 328
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
turukorralduseks või turu 
stabiliseerimiseks või
põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „põllumajandusreserv“), 
määratakse kindlaks EAGFi puhul iga 
aasta alguses.

Reserv, mille eesmärk anda 
põllumajandussektorile täiendavat toetust 
põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavate kriiside korral 
(edaspidi „kriisireserv“), määratakse 
kindlaks iga aasta alguses väljaspool 
mitmeaastase finantsraamistiku lagesid.

Or. en

Selgitus

Kriisireserv peaks toimima väljaspool mitmeaastase finantsraamistiku ulatust.

Muudatusettepanek 329
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reservi vahendid hõlmavad eelneval 
aastal kasutamata EAGFi 
assigneeringuid.

Or. es

Selgitus

Selle muudatuse eesmärk on vältida finantsdistsipliini automaatsed kohaldamist.

Muudatusettepanek 330
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi assigneeringud 
kantakse otse liidu eelarvesse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 331
Michel Dantin, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi assigneeringud 
kantakse otse liidu eelarvesse.

Põllumajandusreservi assigneeringud 
kantakse otse liidu eelarvesse ning neid 
kasutatakse aastaks või aastateks, mille 
jaoks taotletakse lisatoetust järgmiste 
meetmete rahastamiseks:

Or. fr
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on sõnastada artikkel ümber, et see oleks kooskõlas teiste 
esitatud muudatusettepanekutega, milles käsitletakse erinevaid rahastatavaid meetmeid.

Muudatusettepanek 332
Peter Jahr, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi assigneeringud 
kantakse otse liidu eelarvesse.

Põllumajandusreservi assigneeringud 
kantakse otse liidu eelarvesse ning 
võetakse kasutusele täiendavat toetust 
vajaval eelarveaastal või eelarveaastatel 
järgmiste meetmete rahastamiseks:

Or. en

Muudatusettepanek 333
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi assigneeringud 
kantakse otse liidu eelarvesse.

Põllumajandusreservi assigneeringud 
kantakse otse liidu eelarvesse ning 
võetakse kasutusele täiendavat toetust 
vajaval eelarveaastal või eelarveaastatel 
järgmiste meetmete rahastamiseks:

Or. en

Muudatusettepanek 334
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi assigneeringud 
kantakse otse liidu eelarvesse.

Põllumajanduskriisi reservi 
assigneeringuid ei kanta otse liidu 
eelarvesse, vaid need toimivad väljaspool 
mitmeaastase finantsraamistiku 
piirmäärasid.

Or. en

Selgitus

Kriisireserv peaks toimima väljaspool mitmeaastase finantsraamistiku ulatust.

Muudatusettepanek 335
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi assigneeringud 
kantakse otse liidu eelarvesse.

Põllumajandusreservi assigneeringuid 
kantakse otse liidu eelarvesse, kuid need 
toimivad väljaspool mitmeaastase 
finantsraamistiku lagesid.

Or. en

Muudatusettepanek 336
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi assigneeringud 
kantakse otse liidu eelarvesse.

Põllumajandusreservi algsed
assigneeringud rahastatakse väljaspool 
ÜPP eelarvet.

Or. en
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Muudatusettepanek 337
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, millega rahastatakse 50 
% ulatuses kliimakindlustuse 
edasikindlustust, mis on nähtud ette 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklis 70 kriiside korral või 
juhul, kui põllumajandustootjatele 
makstud hüvitise summa ja kogutud 
kindlustusmaksete summa vaheline 
suhtarv jääb vahemikku 170 % kuni 230 
%;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua riskijuhtimisvahendite osaline kindlustus tõsiste 
kriiside korral või juhuks kui põllumajandustootjatele makstavate hüvitiste ja kogutud 
kindlustusmaksete summa suhtarv jääb vahemikku 170 % (aastast 60 %) kuni 230 % (aastas 
100 %), et vähendada riskitaset, et võimaldada nende vahendite väljatöötamist ning 
põllumajandustootjate jaoks kindlustusmaksete vähendamist vastavalt Euroopa Komisjoni 
eesmärkidele.

Muudatusettepanek 338
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, millega võetakse üle 
määruse (EL) ... / ... [ÜPP 
strateegiakavade määrus] artiklis 70 
viidatud sissetuleku stabiliseerimise 
instrumendid turukriisi korral, mille 
sagedus on kõrgem sektori kohta 
määratletud lävest.
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Or. en

Muudatusettepanek 339
Peter Jahr, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, millega rahastatakse 
osaliselt hüvitist, mida makstakse 
edasikindlustusena määruse (EL) ... / ... 
[ÜPP strateegiakavade määrus] artiklis 
70 osutatud kliimakindlustusele korduvate 
kliimakriiside korral, mis ületavad 60 
aastat;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada ÜPP strateegiakavade määruse artiklis 70 
osutatud kliimakindlustuse osaline edasikindlustus meetmena, millele saab taotleda toetust 
põllumajandusreservist tõsiste kriiside korral, kui põllumajandustootjatele makstava hüvitise 
ja saadud kindlustusmaksete suhe on üle 170 (üks aasta 60-st). Nende edasikindlustusmeetme 
eesmärk on vähendada riskitaset, et võimaldada põllumajandustootjatel neid 
riskihaldusvahendeid rohkem kasutada ja vähendada kindlustusmaksete summat.

Muudatusettepanek 340
Michel Dantin, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mille eesmärk on võtta 
üle määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 70 
sätestatud sissetulekute stabiliseerimise 
meetmete hüvitiste maksmine 
põllumajandustootjatele turukriiside 
korral, mis toimuvad sektori jaoks 
sätestatud piirmäärast sagedamini, ning 
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mille raames tohib toetuste maksmist 
laiendada meetmetes mitteosalevatele 
põllumajandustootjatele ilma, et neid 
koheldaks nende meetmete ja/või riigiabi 
raames soodsamalt;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on luua sissetulekute stabiliseerimise meetmete ülevõtmine 
tõsiste kriiside korral, mis toimuvad komisjoni koostatud delegeeritud õigusaktides sektori 
kohta sätestatud piirmäärast sagedamini, et vähendada riskitaset, et võimaldada nende 
vahendite väljatöötamist ning põllumajandustootjate jaoks kindlustusmaksete vähendamist 
vastavalt komisjoni eesmärkidele.

Muudatusettepanek 341
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) turuhäirete ennetamise ja 
ohjamise meetmed, mis on sätestatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artiklites 219, 
220 ja 221, mille on välja pakkunud 
Euroopa Komisjon ja mis on rakendatud 
vastavalt artikli 14 lõike 1 lõigu 2 punktis 
a sätestatud meetmetele

Or. en

Muudatusettepanek 342
Peter Jahr, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, millega võetakse üle 
määruse (EL) ... / ... [ÜPP 
strateegiakavade määrus] artiklis 70 
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viidatud sissetuleku stabiliseerimise 
instrumendid turukriisi korral, mille 
sagedus on kõrgem sektori kohta 
määratletud lävest.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada meetmed, millega võetakse üle ÜPP 
strateegiakavade määruse artiklis 70 osutatud sissetuleku stabiliseerimise instrumendid kui 
meetmed, millele saab eraldada toetust põllumajandusreservist tõsiste kriiside korral, mille 
sagedus on kõrgem Euroopa Komisjoni rakendusaktidega sektori kohta määratletud lävest. 
Nende ümberpaigutusmeetme eesmärk on vähendada riskitaset, et võimaldada 
põllumajandustootjatel neid riskihaldusvahendeid rohkem kasutada kooskõlas Euroopa 
Komisjoni selle valdkonna eesmärkidega.

Muudatusettepanek 343
Peter Jahr, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) turuhäirete ennetamise ja 
ohjamise meetmed, mis on sätestatud 
määruse (EL) nr 1308/2013 artiklites 219, 
220 ja 221, mille Euroopa Komisjon peab 
välja pakkuma ja mis tuleb rakendada 
niipea, kui rakendatakse artikli 14 lõike 1 
lõigu 2 punktis b või artikli 14 lõike 1 
lõigu 2 punktis c osutatud meetmed;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et artiklites 219 ja 221 osutatakse 
turuhäirete ennetamise ja ohjamise meetmetele, mis on sätestatud ühise turukorralduse 
määruses, ning et selliste meetmete aktiveerimine komisjoni poolt peab toimuma viivitamatult, 
kui kriis on nii suur, et nõuab kliimakindlustuse edasikindlustusmeetmete või IST ülekannete 
aktiveerimist.
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Muudatusettepanek 344
Michel Dantin, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) erakorralised meetmed määruse 
(EL) nr 1308/2013 artiklites 219, 220 ja 
221 käsitletud turumoonutuste 
ennetamiseks ja haldamiseks;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et artiklites 219 kuni 221 käsitletakse ühise 
turukorralduse ühtses määruses käsitletud turumoonutuste ennetamise ja haldamise 
meetmeid.

Muudatusettepanek 345
Michel Dantin, Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservist tehakse vahendid 
kättesaadavaks määruse (EL) 
nr 1308/2013 artiklite 8–21 ning artiklite 
219, 220 ja 221 kohaste meetmete jaoks 
aastaks või aastateks, mille jaoks 
lisatoetust taotletakse.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek tehakse käesoleva artikli ümbersõnastamise tõttu.

Muudatusettepanek 346
Norbert Erdős, Michel Dantin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservist tehakse vahendid 
kättesaadavaks määruse (EL) 
nr 1308/2013 artiklite 8–21 ning artiklite 
219, 220 ja 221 kohaste meetmete jaoks 
aastaks või aastateks, mille jaoks 
lisatoetust taotletakse.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Me peame rahastama ELi reservi konkreetselt eelarverealt ELi eelarve rubriigis 2.

Muudatusettepanek 347
Jean Arthuis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga eelarveaasta alguses luuakse EAGFis 
põllumajandusreserv, mille eesmärk on 
anda põllumajandussektorile täiendavat 
toetust turukorralduseks või turu 
stabiliseerimiseks või mida saab kasutada, 
et reageerida kiiresti ja tulemuslikult 
põllumajandustoodangu tootmist ja 
turustamist mõjutavatele kriisidele 
(edaspidi „põllumajandusreserv“).

Or. en

Muudatusettepanek 348
Jean Arthuis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi assigneeringud 
kantakse otse liidu eelarvesse ning 
võetakse kasutusele täiendavat toetust 
vajaval eelarveaastal või eelarveaastatel 
järgmiste meetmete rahastamiseks:

(b) meetmed, millega rahastatakse 
osaliselt hüvitist, mida makstakse 
edasikindlustusena määruse (EL) ... / ... 
[ÜPP strateegiakavade määrus] artiklis 
70 osutatud kliimakindlustusele korduvate 
kliimakriiside korral, mis ületavad 60 
aastat;

(d) turuhäirete ennetamise ja ohjamise 
meetmed, mis on sätestatud määruse (EL) 
nr 1308/2013 artiklites 219, 220 ja 221, 
mille Euroopa Komisjon peab välja 
pakkuma ja mis tuleb rakendada niipea, 
kui rakendatakse artikli 14 lõike 1 lõigu 2 
punktis b või artikli 14 lõike 1 lõigu 2 
punktis c osutatud meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 349
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ÜPP järgmise perioodi
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning kriiside olemust 
ja kiireloomulisust, et täita 
põllumajandustootjate vajadused 
võimalikult tõhusalt. Ümberhindamisel 
võetakse arvesse Euroopa Liidu eelarves 
käimasoleval aastal olemasolevaid 
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assigneeringuid.

Or. fr

Muudatusettepanek 350
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

Kriisireservi summa peab olema vähemalt 
400 miljonit eurot jooksevhindades iga 
eelarveaasta alguses ning seda 
suurendatakse ajavahemikus 2021–2027 
järk-järgult, kuni saavutatakse ülempiir 
1,5 miljardit eurot jooksevhindades.
Komisjon võib vajaduse korral 
põllumajandusreservi summat aasta jooksul 
kohandada, võttes arvesse turuarenguid või 
väljavaateid asjaomasel või järgmisel 
aastal ning olemasolevaid assigneeringuid 
EAGFi raames.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse ettepanek luua järk-järgult põllumajandusreserv, mille 
kriitiline mass (1,5 miljardit eurot) on piisav, et tegeleda turumoonutuste juhtimisega. 400 
miljonit eurot tundub olevat väga vähe, kui võtta arvesse, et vahemikus 2014–2016 kulutati 
kriisidele kokku umbes 2,8 miljardit eurot ning et vahendite uuendatud kogumil põhineva 
reservi aktiivsem kasutamine ei oleks maksumaksjatele üldse nii kalliks maksma läinud.

Muudatusettepanek 351
Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 

Kriisireservi tuleb maksta iga aasta 
alguses 400 miljonit eurot jooksevhindades 
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jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

ajavahemikus 2021-2027 olenemata 
kriisireservi kasutamisest või 
mittekasutamisest. Komisjon võib 
vajaduse korral kriisireservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
kriisiarenguid ning olemasolevaid eeskirju 
eirates väljamakstud 
põllumajandustoetustest saadud 
sihtotstarbelist tulu või nende 
tagasimaksmisest laekunud tulu rubriigis 
2 kui esmast ja põhilist allikat.

Or. et

Muudatusettepanek 352
Jean Arthuis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi summa peab olema
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

Põllumajandusreservi summa sätestatakse 
järk-järgult ajavahemikus 2021–2027 iga-
aastase rahalise assigneeringu kaudu 
summas vähemalt 400 miljonit eurot 
ajavahemiku iga aasta alguses, ulatudes 
maksimaalselt 1 700 000 000 euroni.
Komisjon võib vajaduse korral 
põllumajandusreservi summat aasta jooksul 
kohandada, võttes arvesse turuarenguid või 
väljavaateid asjaomasel või järgmisel 
aastal ning olemasolevaid assigneeringuid 
EAGFi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib teha 
ettepaneku kohandada aastast reservi iga-
aastaste eelarvemeetmete kaudu või
vajaduse korral põllumajandusreservi 
summat aasta jooksul kohandada, võttes 
arvesse turuarenguid või väljavaateid 
asjaomasel või järgmisel aastal ning 
olemasolevaid assigneeringuid EAGFi 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi summa peab olema
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

Põllumajandusreserv sätestatakse järk-
järgult ajavahemikus 2021–2027 iga-
aastase rahalise assigneeringu kaudu 
summas vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku iga aasta 
alguses, ulatudes maksimaalselt 1 500 000 
000 euroni. Komisjon võib vajaduse korral 
põllumajandusreservi summat aasta jooksul 
kohandada, võttes arvesse turuarenguid või 
väljavaateid asjaomasel või järgmisel 
aastal ning olemasolevaid assigneeringuid 
EAGFi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 355
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 600 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral pärast kokkulepet parlamendi ja 
nõukoguga põllumajandusreservi summat 
aasta jooksul omaalgatuslikult või mõne 
liikmesriigi põhjendatud taotluse korral 
kohandada, võttes arvesse turuarenguid või 
väljavaateid asjaomasel või järgmisel 
aastal ning olemasolevaid assigneeringuid 
EAGFi raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 356
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

Kriisireservi summa peab olema vähemalt 
400 miljonit eurot jooksevhindades 
ajavahemiku 2021–2027 iga aasta alguses. 
Komisjon võib vajaduse korral 
kriisireservi summat aasta jooksul 
kohandada, võttes arvesse kriisi arenguid
ning olemasolevaid assigneeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 500 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid ELi eelarve rubriigi 2
raames.

Or. en

Selgitus

Me peame tõstma ELi põllumajandusreservi rahastuse 800 000 euroni, lähtudes eelnevate 
kriiside praktilisest kogemusest.

Muudatusettepanek 358
Nuno Melo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

Kriisireservi summa peab olema vähemalt 
300 miljonit eurot jooksevhindades 
ajavahemiku 2021–2027 iga aasta alguses. 
Komisjon võib vajaduse korral 
kriisireservi summat aasta jooksul 
kohandada, võttes arvesse kriisi arenguid
ning olemasolevaid assigneeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 359
Sofia Ribeiro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

Kriisireservi summa peab olema vähemalt 
400 miljonit eurot jooksevhindades 
ajavahemiku 2021–2027 iga aasta alguses. 
Komisjon võib vajaduse korral 
kriisireservi summat aasta jooksul
kohandada, võttes arvesse kriisi arenguid
ning olemasolevaid assigneeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid EAGFi raames.

Põllumajandusreservi summa peab olema 
vähemalt 400 miljonit eurot 
jooksevhindades ajavahemiku 2021–2027 
iga aasta alguses. Komisjon võib vajaduse 
korral põllumajandusreservi summat aasta 
jooksul kohandada, võttes arvesse 
turuarenguid või väljavaateid asjaomasel 
või järgmisel aastal ning olemasolevaid 
assigneeringuid.

Or. en

Muudatusettepanek 361
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui esimeses lõigus osutatud 
olemasolevad assigneeringud ei ole 
piisavad, võib iga-aastase kriisireservi 
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täitmiseks kasutada viimase abinõuna 
finantsdistsipliini.

Or. en

Selgitus

Viimase abinõuna võib iga-aastase kriisireservi täitmiseks kasutada finantsdistsipliini.

Muudatusettepanek 362
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui EAFRD raames olemasolevad 
assigneeringud ei ole piisavad, võib 
reservi summat vajadustega kohandada 
muude eelarvemehhanismide abil.

Or. es

Muudatusettepanek 363
Nicola Caputo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 2 
punktist d kantakse põllumajandusreservi 
kulukohustustega sidumata assigneeringud 
üle ilma ajaliste piiranguteta, et rahastada 
põllumajandusreservi järgmistel 
eelarveaastatel.

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 2 
punktist d kantakse põllumajandusreservi 
kulukohustustega sidumata assigneeringud 
üle ilma ajaliste piiranguteta, et rahastada 
põllumajandusreservi järgmistel 
eelarveaastatel. Erandina finantsmääruse 
artikli 12 lõike 2 punktist d kantakse ka 
kriisireservi kasutamata summa, mis on 
2020. aasta lõpus alles, üle 2021. aastasse 
ilma artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud 
meetmeid hõlmavatele eelarveridadele 
tagasi kandmata ja tehakse 
põllumajandusreservi rahastamiseks 
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kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Ülekandmismehhanism tuleks säilitada.

Muudatusettepanek 364
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 2 
punktist d kantakse põllumajandusreservi 
kulukohustustega sidumata assigneeringud 
üle ilma ajaliste piiranguteta, et rahastada 
põllumajandusreservi järgmistel 
eelarveaastatel.

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 2 
punktist d kantakse põllumajandusreservi 
kulukohustustega sidumata assigneeringud 
üle ilma ajaliste piiranguteta, et rahastada 
põllumajandusreservi järgmistel 
eelarveaastatel, millest tulenevalt 
akumuleeruvad assigneeringud kogu 
majandusaasta jooksul ja aasta-aastalt.

Or. fr

Muudatusettepanek 365
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
2 punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on 2020. aasta 
lõpus alles, üle 2012. aastasse ilma artikli 
5 lõike 2 punktis c osutatud meetmeid 
hõlmavatele eelarveridadele tagasi 
kandmata ja tehakse 
põllumajandusreservi rahastamiseks 
kättesaadavaks.

välja jäetud
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Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek jätta välja artikli 14 lõige 2, et kanda põllumajandustootjatele 2020. aastal 
eraldatud summad üle 2021. aastasse ning vältida ebaõiglast kohtlemist võrreldes teiste 
eelarveaastatega.

Komisjoni ettepaneku säilitamisel võime leida end olukorrast, kus kohtutesse esitatakse 
hulgaliselt kaebusi kehtiva määruse (EL) nr 1306/2013 (mis näeb ette, et summad, mida ei 
tehta eelarveaasta lõpuks kriisimeetmete jaoks kättesaadavaks, makstakse välja) rikkumise 
kohta.

Muudatusettepanek 366
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
2 punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on 2020. aasta 
lõpus alles, üle 2012. aastasse ilma artikli 
5 lõike 2 punktis c osutatud meetmeid 
hõlmavatele eelarveridadele tagasi 
kandmata ja tehakse 
põllumajandusreservi rahastamiseks 
kättesaadavaks.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 367
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
2 punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on 2020. aasta 

välja jäetud
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lõpus alles, üle 2012. aastasse ilma artikli 
5 lõike 2 punktis c osutatud meetmeid 
hõlmavatele eelarveridadele tagasi 
kandmata ja tehakse 
põllumajandusreservi rahastamiseks 
kättesaadavaks.

Or. ro

Muudatusettepanek 368
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
2 punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on 2020. aasta 
lõpus alles, üle 2021. aastasse ilma artikli 
5 lõike 2 punktis c osutatud meetmeid 
hõlmavatele eelarveridadele tagasi 
kandmata ja tehakse 
põllumajandusreservi rahastamiseks 
kättesaadavaks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vahearuandes mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht 
kokkuleppe saavutamiseks tegi Euroopa Parlament ettepaneku lisada täiendav summa 400 
miljonit eurot ÜPP eelarvesse 2014.–2020. aastate tasemetel, et see moodustaks 
põllumajandusreservi. Vastavalt sellele ettepanekule tuleb see lõik välja jätta.

Muudatusettepanek 369
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
2 punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on 2020. aasta 
lõpus alles, üle 2012. aastasse ilma artikli 
5 lõike 2 punktis c osutatud meetmeid 
hõlmavatele eelarveridadele tagasi 
kandmata ja tehakse 
põllumajandusreservi rahastamiseks 
kättesaadavaks.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 370
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
2 punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on 2020. aasta 
lõpus alles, üle 2012. aastasse ilma artikli 
5 lõike 2 punktis c osutatud meetmeid 
hõlmavatele eelarveridadele tagasi 
kandmata ja tehakse 
põllumajandusreservi rahastamiseks 
kättesaadavaks.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 371
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 
2 punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on 2020. aasta 
lõpus alles, üle 2021. aastasse ilma artikli 
5 lõike 2 punktis c osutatud meetmeid 

Kriisireservi kasutamata summa, mis on 
2020. aasta lõpus alles, kantakse tagasi 
toetusesaajatele, kelle suhtes kohaldati 
eelmisel aastal finantsdistsipliini.
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hõlmavatele eelarveridadele tagasi 
kandmata ja tehakse 
põllumajandusreservi rahastamiseks 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Angélique Delahaye

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 2 
punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on 2020. aasta
lõpus alles, üle 2012. aastasse ilma artikli 
5 lõike 2 punktis c osutatud meetmeid 
hõlmavatele eelarveridadele tagasi 
kandmata ja tehakse põllumajandusreservi 
rahastamiseks kättesaadavaks.

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 2 
punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on kehtiva ÜPP 
rakendamise viimase aasta (aasta N) 
lõpus alles, üle järgmise ÜPP 
rakendamise esimesse aastasse (aasta N + 
1) ilma artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud 
meetmeid hõlmavatele eelarveridadele 
tagasi kandmata ja tehakse 
põllumajandusreservi rahastamiseks 
kättesaadavaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 373
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 2 
punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on 2020. aasta 
lõpus alles, üle 2021. aastasse ilma artikli 
5 lõike 2 punktis c osutatud meetmeid 
hõlmavatele eelarveridadele tagasi 
kandmata ja tehakse 
põllumajandusreservi rahastamiseks 

Erandina finantsmääruse artikli 12 lõike 2 
punktist d kantakse ka kriisireservi 
kasutamata summa, mis on 2020. aasta 
lõpus alles, tagasi põllumajandustootjatele 
2021. aastal vastavalt praegustele 
eeskirjadele. 2021. aasta kriisireserv 
täidetakse täiendava konkreetse 
eelarverea abil, mis lisatakse ELi eelarve 
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kättesaadavaks. rubriiki 2.

Or. en

Selgitus

Ma ei ole nõus, et kriisifondi eeskirjade kohaselt moodustavad 2020. aastal väljastatud 
summad 2021. aastal osa uuest reservist. Need summad tuleb tagastada 2021. aastal 
põllumajandustootjatele vastavalt praegustele eeskirjadele. 2021. aasta kriisireserv 
täidetakse täiendava konkreetse eelarverea abil, mis lisatakse ELi eelarve rubriiki 2.

Muudatusettepanek 374
Peter Jahr, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 käesoleva artikli 
täiendamiseks vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratletakse artikli 
14 lõike 1 lõigu 2 punktis b osutatud 
sektoripõhised läved.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada meetmed, millega võetakse üle ÜPP 
strateegiakavade määruse artiklis 70 osutatud sissetuleku stabiliseerimise instrumendid kui 
meetmed, millele saab eraldada toetust põllumajandusreservist tõsiste kriiside korral, mille 
sagedus on kõrgem Euroopa Komisjoni rakendusaktidega sektori kohta määratletud lävest. 
Nende ümberpaigutusmeetme eesmärk on vähendada riskitaset, et võimaldada 
põllumajandustootjatel neid riskihaldusvahendeid rohkem kasutada kooskõlas Euroopa 
Komisjoni selle valdkonna eesmärkidega.

Muudatusettepanek 375
Jean Arthuis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 käesoleva artikli 
täiendamiseks vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratletakse artikli 
14 lõike 1 lõigu 2 punktis c osutatud 
sektoripõhised läved.

Or. en

Muudatusettepanek 376
Michel Dantin, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat artiklit, 
et määrata kindlaks sektoripõhised 
piirväärtused, mis võimaldavad käivitada 
sissetulekute stabiliseerimise 
sektoripõhiste vahendite 
ümberpaigutamise meetmed.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga täiendatakse eelmist muudatusettepanekut, mille eesmärk on luua 
sissetulekute stabiliseerimise meetmete ülevõtmine tõsiste kriiside korral, mis toimuvad 
komisjoni koostatud delegeeritud õigusaktides sektori kohta sätestatud piirmäärast 
sagedamini, et vähendada riskitaset, et võimaldada nende vahendite väljatöötamist ning 
põllumajandustootjate jaoks kindlustusmaksete vähendamist vastavalt komisjoni 
eesmärkidele.

Muudatusettepanek 377
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab kindlaks käesoleva 
määruse artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud 
otsetoetuste kohandamise määra ning 
käesoleva määruse artikli 5 lõike 2 
punktis f osutatud erimeetmete jaoks 
määruse (EL) nr 228/2013 IV peatüki ja 
määruse (EL) nr 229/2013 IV peatüki 
alusel antava liidu rahalise toetuse 
kohandamise määra (edaspidi 
„kohandamise määr“), kui asjaomase 
eelarveaasta vaheülemmäära raames 
rahastatavate meetmete prognoosid 
osutavad kohaldatava aastase ülemmäära 
ületamisele.

Komisjon määrab kindlaks käesoleva 
määruse artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud 
otsetoetuste kohandamise määra (edaspidi 
„kohandamise määr“), kui asjaomase 
eelarveaasta vaheülemmäära raames 
rahastatavate meetmete prognoosid 
osutavad kohaldatava aastase ülemmäära 
ületamisele.

Or. es

Selgitus

POSEI vahenditest makstavad otsetoetused tuleb välja jätta, kuna määruses (EL) nr 
228/2013, milles kohaselt ei tohi nii kavandamist kui ka täitmist silmas pidades liigsele 
kulutamisele kaasa aidata, on nende puhul ette nähtud ülemmäärad.

Muudatusettepanek 378
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab kindlaks käesoleva 
määruse artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud 
otsetoetuste kohandamise määra ning 
käesoleva määruse artikli 5 lõike 2 
punktis f osutatud erimeetmete jaoks 
määruse (EL) nr 228/2013 IV peatüki ja 
määruse (EL) nr 229/2013 IV peatüki 
alusel antava liidu rahalise toetuse 
kohandamise määra (edaspidi 
„kohandamise määr“), kui asjaomase 
eelarveaasta vaheülemmäära raames 
rahastatavate meetmete prognoosid 
osutavad kohaldatava aastase ülemmäära 

Komisjon määrab kindlaks käesoleva 
määruse artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud 
otsetoetuste kohandamise määra (edaspidi 
„kohandamise määr“), kui asjaomase 
eelarveaasta vaheülemmäära raames 
rahastatavate meetmete prognoosid 
osutavad kohaldatava aastase ülemmäära 
ületamisele.
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ületamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab kindlaks käesoleva 
määruse artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud 
otsetoetuste kohandamise määra ning 
käesoleva määruse artikli 5 lõike 2 punktis 
f osutatud erimeetmete jaoks määruse (EL) 
nr 228/2013 IV peatüki ja määruse (EL) 
nr 229/2013 IV peatüki alusel antava liidu 
rahalise toetuse kohandamise määra 
(edaspidi „kohandamise määr“), kui 
asjaomase eelarveaasta vaheülemmäära 
raames rahastatavate meetmete prognoosid 
osutavad kohaldatava aastase ülemmäära 
ületamisele.

Komisjon määrab kindlaks käesoleva 
määruse artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud 
otsetoetuste kohandamise määra ning 
käesoleva määruse artikli 5 lõike 2 punktis 
f osutatud erimeetmete jaoks määruse (EL) 
nr 228/2013 IV peatüki ja määruse (EL) 
nr 229/2013 IV peatüki alusel antava liidu 
rahalise toetuse kohandamise määra 
(edaspidi „kohandamise määr“), kui 
asjaomase eelarveaasta vaheülemmäära 
raames rahastatavate meetmete prognoosid 
osutavad kohaldatava aastase ülemmäära 
ületamisele. Kohandamise määra ei 
rakendata otsetoetustele, mille summa on 
2000 eurot või vähem.

Or. pl

Selgitus

Toetusesaajatele, kes on saanud otsetoetusi 2000 euro eest või vähem, tuleks säilitada erand 
finantsdistsipliini mehhanismi kohaldamise osas.

Muudatusettepanek 380
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab kindlaks käesoleva Komisjon määrab toetusesaajatele, kelle 
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määruse artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud 
otsetoetuste kohandamise määra ning 
käesoleva määruse artikli 5 lõike 2 punktis 
f osutatud erimeetmete jaoks määruse (EL) 
nr 228/2013 IV peatüki ja määruse (EL) 
nr 229/2013 IV peatüki alusel antava liidu 
rahalise toetuse kohandamise määra 
(edaspidi „kohandamise määr“), kui 
asjaomase eelarveaasta vaheülemmäära 
raames rahastatavate meetmete prognoosid 
osutavad kohaldatava aastase ülemmäära 
ületamisele.

puhul toetuste maht on üle 2000 euro,
kindlaks käesoleva määruse artikli 5 
lõike 2 punktis c osutatud otsetoetuste 
kohandamise määra ning käesoleva 
määruse artikli 5 lõike 2 punktis f osutatud 
erimeetmete jaoks määruse (EL) 
nr 228/2013 IV peatüki ja määruse (EL) 
nr 229/2013 IV peatüki alusel antava liidu 
rahalise toetuse kohandamise määra 
(edaspidi „kohandamise määr“), kui 
asjaomase eelarveaasta vaheülemmäära 
raames rahastatavate meetmete prognoosid 
osutavad kohaldatava aastase ülemmäära 
ületamisele.

Or. es

Muudatusettepanek 381
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab kindlaks käesoleva 
määruse artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud 
otsetoetuste kohandamise määra ning 
käesoleva määruse artikli 5 lõike 2 punktis 
f osutatud erimeetmete jaoks määruse (EL) 
nr 228/2013 IV peatüki ja määruse (EL) 
nr 229/2013 IV peatüki alusel antava liidu 
rahalise toetuse kohandamise määra 
(edaspidi „kohandamise määr“), kui 
asjaomase eelarveaasta vaheülemmäära 
raames rahastatavate meetmete prognoosid 
osutavad kohaldatava aastase ülemmäära 
ületamisele.

Komisjon määrab pärast parlamendi ja 
nõukogu heakskiitu kindlaks käesoleva 
määruse artikli 5 lõike 2 punktis c osutatud 
otsetoetuste kohandamise määra ning 
käesoleva määruse artikli 5 lõike 2 punktis 
f osutatud erimeetmete jaoks määruse (EL) 
nr 228/2013 IV peatüki ja määruse (EL) 
nr 229/2013 IV peatüki alusel antava liidu 
rahalise toetuse kohandamise määra 
(edaspidi „kohandamise määr“), kui 
asjaomase eelarveaasta vaheülemmäära 
raames rahastatavate meetmete prognoosid 
osutavad kohaldatava aastase ülemmäära 
ületamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 382
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaselt kindlaks 
määratud kohandamise määra 
kohaldatakse üksnes 2 000 eurot ületavate 
otsetoetuste suhtes, mida antakse
põllumajandustootjatele asjaomasel 
kalendriaastal.

Or. en

Muudatusettepanek 383
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rahastamist tuleks kohaldada vaid 
põllumajandusettevõtetele vastaval 
kalendriaastal määratud otsetoetuste 
suhtes, mis on suuremad kui 2 000 eurot.

Or. pl

Muudatusettepanek 384
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohandamise määra arvutamine mõjutab 
ainult toetusesaajaid, kes saavad 
otsetoetusi 2000 euro eest või rohkem.

Or. en
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Muudatusettepanek 385
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohaselt kindlaks 
määratud kohandamise määra 
kohaldatakse üksnes 2500 eurot ületavate 
otsetoetuste suhtes, mida antakse 
põllumajandustootjatele asjaomasel 
kalendriaastal.

Or. en

Selgitus

Finantsdistsipliini ei kohaldata väikepõllumajandustootjate suhtes.

Muudatusettepanek 386
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Rahastamist tuleks kohaldada vaid 
põllumajandusettevõtetele vastaval 
kalendriaastal määratud otsetoetuste 
suhtes, mis on suuremad kui 2 000 eurot.

Or. pl

Muudatusettepanek 387
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuni selle kalendriaasta 1. 2. Kuni selle kalendriaasta 1. 
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detsembrini, mille suhtes kohandamise 
määra kohaldatakse, võib komisjon uue 
teabe alusel võtta vastu rakendusaktid, 
millega kohandatakse lõike 1 kohaselt 
kindlaks määratud kohandamise määra. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

novembrini, mille suhtes kohandamise 
määra kohaldatakse, võib komisjon uue 
teabe alusel võtta vastu rakendusaktid, 
millega kohandatakse lõike 1 kohaselt 
kindlaks määratud kohandamise määra. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. en

Selgitus

Finantsdistsipliinist tulenevad kohandused tuleb teha piisavalt vara, nii et makseid oleks 
võimalik teha õigeaegselt. Ei tohiks ohtu seada võimalust maksta otsetoetusi alates 1. 
jaanuarist, tuginedes ajakohastatud teabele finantsdistsipliini kohta.

Muudatusettepanek 388
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ümberpaigutatavad assigneeringud, 
nagu on osutatud esimeses lõigus, jäävad 
kasutada, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, milles sätestatakse iga 
liikmesriigi kulukohustustega sidumata 
assigneeringud, mis tuleb lõplikele 
toetusesaajatele tagasi kanda, välja arvatud 
juhul, kui kulukohustustega sidumata 
assigneeringute kogusumma, mis kuulub 
tagasikandmisele, moodustab EAGFi 
kulude iga-aastasest üldisest ülemmäärast 
alla 0,2 %.

Kui ümberpaigutatavad assigneeringud, 
nagu on osutatud esimeses lõigus, jäävad 
kasutada, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, milles sätestatakse iga 
liikmesriigi kulukohustustega sidumata 
assigneeringud, mis tuleb lõplikele 
toetusesaajatele tagasi kanda.

Or. en

Selgitus

Sellel lausel pole selles tekstis tähendust, mistõttu tuleks see välja jätta.
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Muudatusettepanek 389
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ümberpaigutatavad assigneeringud, 
nagu on osutatud esimeses lõigus, jäävad 
kasutada, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, milles sätestatakse iga 
liikmesriigi kulukohustustega sidumata 
assigneeringud, mis tuleb lõplikele 
toetusesaajatele tagasi kanda, välja arvatud 
juhul, kui kulukohustustega sidumata 
assigneeringute kogusumma, mis kuulub 
tagasikandmisele, moodustab EAGFi 
kulude iga-aastasest üldisest ülemmäärast 
alla 0,2%.

Kui ümberpaigutatavad assigneeringud, 
nagu on osutatud esimeses lõigus, jäävad 
kasutada, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, milles sätestatakse iga 
liikmesriigi kulukohustustega sidumata 
assigneeringud, mis tuleb lõplikele 
toetusesaajatele tagasi kanda, välja arvatud 
juhul, kui kulukohustustega sidumata 
assigneeringute kogusumma, mis kuulub 
tagasikandmisele, moodustab EAGFi 
kulude iga-aastasest üldisest ülemmäärast 
alla 0,1%.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni poolt vastavalt lõike 3 teisele 
lõigule kindlaksmääratud summad 
kannavad liikmeriigid lõplikele 
toetusesaajatele tagasi kooskõlas 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumidega. Liikmesriigid võivad 
kohaldada hüvitatava summa 
miinimummäära lõpliku toetusesaaja 
kohta.

Komisjoni poolt vastavalt lõike 3 teisele 
lõigule kindlaksmääratud summad 
kannavad liikmeriigid lõplikele 
toetusesaajatele tagasi kooskõlas 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumidega.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32. Kui N eelarveaasta eelarveprojekti 
koostamise ajal tundub, et on oht artiklis 
12 osutatud summat N eelarveaasta kohta 
ületada, teeb komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või nõukogule 
ettepaneku rakendada vajalikke meetmeid, 
et tagada kõnealusest summast 
kinnipidamine.

1. Kui N eelarveaasta eelarveprojekti 
koostamise ajal tundub, et on oht artiklis 
12 osutatud summat N eelarveaasta kohta 
ületada, teeb komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või nõukogule 
ettepaneku rakendada vajalikke meetmeid, 
et aidata liikmesriikidel kõnealusest 
summast kinni pidada.

Or. fr

Muudatusettepanek 392
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33. Kui mis tahes ajal on komisjoni 
hinnangul oht artiklis 12 osutatud 
summat ületada ja kui komisjon ei saa 
võtta asjakohaseid meetmeid olukorra 
parandamiseks, pakub ta välja muud 
meetmed, mille abil tagada osutatud 
summast kinnipidamine. Kõnealused 
meetmed võetakse vastu nõukogu poolt, 
kui asjakohase meetme õiguslik alus on 
aluslepingu artikli 43 lõige 3, või Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu poolt, kui 
asjakohase meetme õiguslik alus on 
aluslepingu artikli 43 lõige 2.

2. Kõnealused meetmed võetakse 
vastu nõukogu poolt, kui asjakohase 
meetme õiguslik alus on aluslepingu artikli 
43 lõige 3, või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt, kui asjakohase meetme 
õiguslik alus on aluslepingu artikli 43 lõige 
2.

Or. fr

Muudatusettepanek 393
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui N eelarveaasta lõpul liikmesriikide 
hüvitamistaotlused ületavad või 
tõenäoliselt ületavad artiklis 12 osutatud 
summat, siis komisjon:

Kui N eelarveaasta lõpul liikmesriikide 
hüvitamistaotlused ületavad artiklis 12 
osutatud summat, siis komisjon:

Or. fr

Muudatusettepanek 394
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

42. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, millega määratakse kindlaks 
lisamaksed või mahaarvamised lõike 3 
kohaselt tehtud maksete kohandamiseks, 
kohaldamata artiklis 101 osutatud 
menetlust.

6. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, millega määratakse kindlaks 
lisamaksed või mahaarvamised lõike 3
kohaselt tehtud maksete kohandamiseks.

Or. en

Selgitus

Põllumajandus- ja finantskonsultantide roll tuleb säilitada.

Muudatusettepanek 395
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

42. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, millega määratakse kindlaks 
lisamaksed või mahaarvamised lõike 3 
kohaselt tehtud maksete kohandamiseks, 

6. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusakte, millega määratakse kindlaks 
lisamaksed või mahaarvamised lõike 3 
kohaselt tehtud maksete kohandamiseks, 
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kohaldamata artiklis 101 osutatud 
menetlust.

kohaldades artiklis 101 osutatud menetlust.

Or. es

Selgitus

Igakuiseid makseid tuleb selguse ja läbipaistvuse huvides ka edaspidi teha komisjoni kaudu.

Muudatusettepanek 396
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 välja jäetud

Haldus- ja personalikulud

Fondiga ei kaeta liikmesriikide ja EAGFi 
toetuse saajate kantud haldus- ja 
personalikulusid.

Or. en

Selgitus

Käesolev artikkel tuleb välja jätta. Kuna liikmesriikide halduskulusid ei saa lõputult 
suurendada, peab tehniline abi jääma ÜPP esimese samba haldamise jaoks avatuks.

Muudatusettepanek 397
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artikli 7 punktiga b edastab 
asjaomased satelliitandmed tasuta pindala 
seiresüsteemi eest vastutavatele pädevatele 
asutustele või kontrolliasutusi esindama 
volitatud teenusepakkujatele.

Kooskõlas artikli 7 punktiga b edastab 
asjaomased satelliitandmed tasuta pindala 
seire- ja kontrollisüsteemi eest 
vastutavatele pädevatele asutustele või 
kontrolliasutusi esindama volitatud 
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teenusepakkujatele.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas artikli 7 punktiga b edastab 
asjaomased satelliitandmed tasuta pindala 
seiresüsteemi eest vastutavatele pädevatele 
asutustele või kontrolliasutusi esindama 
volitatud teenusepakkujatele.

Kooskõlas artikli 7 punktiga b edastab 
asjaomased satelliitandmed tasuta pindala 
seire- ja kontrollisüsteemi eest 
vastutavatele pädevatele asutustele või 
kontrolliasutusi esindama volitatud 
teenusepakkujatele.

Or. en

Selgitus

Satelliitandmeid tuleks võimalikult laialdaselt kasutada ka kontrollisüsteemis.

Muudatusettepanek 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon jääb satelliitandmete 
omanikuks ning nõuab need töö 
lõpuleviimisel tagasi.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 400
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib usaldada artikli 64 lõike 1 
punktis c osutatud pindala seiresüsteemi
puudutavate tehnikate või töömeetoditega 
seotud ülesanded vastavate üksuste 
hooleks.

Komisjon võib usaldada artikli 64 lõike 1 
punktis c osutatud pindala seire- ja 
kontrollisüsteemi puudutavate tehnikate 
või töömeetoditega seotud ülesanded 
vastavate üksuste hooleks.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib usaldada artikli 64 lõike 1 
punktis c osutatud pindala seiresüsteemi
puudutavate tehnikate või töömeetoditega 
seotud ülesanded vastavate üksuste 
hooleks.

Komisjon võib usaldada artikli 64 lõike 1 
punktis c osutatud pindala seire- ja 
kontrollisüsteemi puudutavate tehnikate 
või töömeetoditega seotud ülesanded 
vastavate üksuste hooleks.

Or. en

Selgitus

Satelliitandmeid tuleks võimalikult laialdaselt kasutada ka kontrollisüsteemis.

Muudatusettepanek 402
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ff) juhtida liidu põllumajandusturge 
ülemaailmses kontekstis;

(a) juhtida õiglaselt ja jätkusuutlikult
liidu põllumajandusturge ülemaailmses 
kontekstis, sealhulgas turujärelevalve 
mehhanismide loomise ja laiendamise 
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kaudu piirkondlikul ja üleilmsel tasandil, 
võttes arvesse arengueesmärke;

Or. en

Selgitus

Järelevalve on vajalik selleks, et mõista ELi sisepoliitika välismõju arengumaadele ja 
saavutada poliitikavaldkondade arengusidusus. Samuti ei tohiks ELi toimimise lepingu artikli 
191 kohaselt ÜPP ja selle rahastamine takistada kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi 
kokkuleppes sätestatud eesmärkide saavutamist.

Muudatusettepanek 403
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ff) juhtida liidu põllumajandusturge 
ülemaailmses kontekstis;

(a) võtta konkreetsed meetmed, et viia
liidu põllumajandusturgude toimimine 
sobivalt kooskõlla maailmaturgude 
muutustega;

Or. en

Selgitus

Võimalik kulu seoses punktiga a) vajab täpsustamist.

Muudatusettepanek 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) sekkuda põllumajandusturgudel 
moonutuste korral, mis ohustavad 
Euroopa ettevõtete majanduslikku 
tasakaalu;
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Or. fr

Muudatusettepanek 405
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(gg) tagada põllumajandusmaa ja 
maakasutuse muutuse, sealhulgas 
agrometsanduse, samuti põllukultuuride 
seisundi põllumajanduslik seire ja 
põllumajanduslik keskkonnaseire, et 
prognoosida eelkõige saagikust ja 
põllumajandustoodangut ning erandlike 
asjaoludega seonduvaid 
põllumajanduslikke mõjusid;

(b) tagada põllumajandusmaa ja 
maakasutuse muutuse, sealhulgas 
agrometsanduse, samuti mulla ja
põllukultuuride seisundi põllumajanduslik 
seire ja põllumajanduslik keskkonnaseire, 
et prognoosida eelkõige saagikust ja 
põllumajandustoodangut ning erandlike 
asjaoludega seonduvaid 
põllumajanduslikke mõjusid ning hinnata 
põllumajandussüsteemide 
vastupanuvõimet kliimamuutustele ja 
selliste põllumajandustavade rakendamise 
edenemist, mis aitavad saavutada 
kliimaeesmärke ning kestliku arengu 
tegevuskavas 2030 ja Pariisi kokkuleppes 
sätestatud eesmärke;

Or. en

Selgitus

Oluline on jälgida ressursibaasi, millest sõltub põllumajandus ja lõppkokkuvõttes meie 
pikaajaline tootlikkus ja konkurentsivõime. Samuti on seire oluline, et mõista ELi sisepoliitika 
välismõjusid arenevale maailmale. Samuti ei tohiks ELi toimimise lepingu artikli 191 kohaselt 
liidu kliima- ja keskkonnapoliitika eesmärgid, ÜPP ja selle rahastamine takistada kestliku 
arengu eesmärkide ja Pariisi kokkuleppes sätestatud eesmärkide saavutamist.

Muudatusettepanek 406
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tagada nende loodusvarade piisav 
seire, millest põllumajandustootmine 
sõltub, eelkõige mulla ja vee seire, et 
võimaldada ÜPP kulutuste tõhususe 
hindamist avalike hüvede tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) suurendada maailmaturgude 
läbipaistvust;

(d) suurendada maailmaturgude 
läbipaistvust, tagades sealhulgas 
poliitikavaldkondade arengusidususe;

Or. en

Muudatusettepanek 408
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) suurendada maailmaturgude 
läbipaistvust;

(d) võtta konkreetseid meetmeid, mis 
suurendaksid maailmaturgude arengu
läbipaistvust;

Or. en

Selgitus

Võimalik kulu seoses punktiga d) vajab täpsustamist.
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Muudatusettepanek 409
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 punkti c kohaselt rahastab 
komisjon meetmeid, mis hõlmavad ÜPP 
rakendamiseks ja seireks vajaliku teabe, 
sealhulgas satelliitandmete, georuumiliste 
andmete ja meteoroloogiliste andmete 
kogumist või hankimist, ruumiandmete 
infrastruktuuri ja veebisaidi loomist, 
ilmastikutingimuste alaste eriuuringute 
teostamist, põllumajandusmaa kasutuse 
muutuse ja mulla seisundi seire 
toetamiseks kasutatavat kaugseiret ning 
agrometeoroloogiliste ja ökonomeetriliste 
mudelite ajakohastamist. Vajaduse korral 
rakendatakse nimetatud meetmeid koostöös 
EEA, JRC, riiklike laborite ja asutustega 
ning erasektorit kaasates.

Artikli 7 punkti c kohaselt rahastab 
komisjon meetmeid, mis hõlmavad ÜPP 
rakendamiseks ja selle liidusisese kui ka 
liidust välja ulatuva mõju seireks vajaliku 
teabe, sealhulgas satelliitandmete, 
georuumiliste andmete ja meteoroloogiliste 
andmete kogumist või hankimist, 
ruumiandmete infrastruktuuri ja veebisaidi 
loomist, ilmastikutingimuste alaste 
eriuuringute teostamist, põllumajandusmaa 
kasutuse muutuse ja mulla seisundi ja 
kvaliteedi seire toetamiseks kasutatavat 
kaugseiret ning agrometeoroloogiliste ja 
ökonomeetriliste andmete ja mudelite 
ajakohastamist. Vajaduse korral 
rakendatakse nimetatud meetmeid koostöös 
EEA, Eurostati, JRC, riiklike laborite ja 
asutustega ning erasektorit kaasates, 
tingimusel et tagatakse erapooletus ja 
läbipaistvus avalikest allikatest pärinevale 
teabele tuginevate jagatud ja avatud 
ressursside vaimus.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid teevad koostööd, 
et võimaldada juurdepääs andmetele ja 
teabele, mis on vajalikud ÜPP edenemise 
ja tulemuste mõõtmiseks; see võib 
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hõlmata teabe ja andmete jagamist.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

komisjon tagab rahastuse, et säilitada ja 
vajaduse korral laiendada maakasutuse 
raamuuringut (LUCAS) ja muid 
vahendeid, millega mõõdetakse 
pealismulla tekkimise ja huumustumise 
arengut, mullaerosiooni ja 
taimekaitsevahendite kogunemist, et 
võimaldada luua kindlustunnet selle 
kohta, et ELi vahendeid kasutatakse 
tulemuslikult strateegiakavade määruses 
[.../....] sätestatud ÜPP eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Selgitus

Me peame kulutama suhtelises perspektiivis väga väikese rahasumma (võrreldes näiteks 
otsetoetuste summaga), et saaksime kontrollida, kas ÜPP saavutab kõiki oma eesmärke, 
eelkõige mulla ja muude loodusvarade osas, millest põllumajandus sõltub.

Muudatusettepanek 412
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 a ( uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 a
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Poliitikavaldkondade arengusidususe 
seire

1. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 208 tuleb ÜPP mõju 
toidusüsteemidele ja arenevate riikide 
pikaajalisele toiduga kindlustatusele 
regulaarselt ja sõltumatult hinnata. Selle 
seire puhul tuleb pöörata erilist 
tähelepanu sellele, millist mõju avaldab 
ELi ja arenevate riikide vahelise 
põllumajanduse ja toidu kaubandusvoog

(i) toidu tootmisele, töötlemisele ja 
turustamisele vähim arenenud riikides,

(ii) kohalikele väiketootjatele ja naissoost 
põllumajandustootjatele,

(iii) arenevate riikide poolt tundlikeks 
peetavatele toodetele,

(iv) toodetele sektoritest, kus on eraldatud 
ÜPP tootmiskohustusega seotud toetusi ja 
kus on kasutatud kriisiohjemeetmeid.

2. Hindamise käigus tuleb vaadelda 
andmeid, mis on saadud ELi 
turuvaatlusrühmalt, juhtumiuuringutest 
ja kestliku arengu eesmärkide 
aruannetest, ning partnerriikide ja muude 
asjaomaste sidusrühmade, näiteks 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
esitatud andmeid. Sel eesmärgil tuleb ELi 
turuvaatlusrühmade sektoriaalset ja 
geograafilist ulatust laiendada arenevate 
riikide poolt tundlikeks peetavatele 
toodetele ning need peaksid hõlmama ka 
vähim arenenud riike. Komisjon 
määratleb delegeeritud aktide kaudu 
hindamise ulatuse ja selle menetluse.

3. Kui seireandmetest ilmneb negatiivsete 
mõjude oht areneva riigi põllumajandus-
või toidutootmisele ja töötlemisele või 
toiduga kindlustatusele, väljastab 
Euroopa Komisjon varajase hoiatuse, 
algatades konsultatsiooni liidu ning 
mõjutatud põllumajanduskogukondade ja 
partnerriigi valitsuse vahel, et leppida 
kokku parandusmeetmetes. Mõjutatud 
osapooltel peab olema võimalus kasutada 
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sotsiaalseid kaitsemeetmeid.

4. Kui varajast hoiatust ei esitata, kuid 
negatiivne mõju toimub, võib mõjutatud 
osapool esitada kaebuse. Kaebused võtab 
vastu Euroopa Parlamendi 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
alaline raportöör ning kaebusega 
tegelevad Euroopa Komisjoni 
ärakuulamise eest vastutavad ametnikud. 
Tõendeid võivad esitada nii mõjutatud 
rühmad kui ka muud huvitatud isikud.

5. Komisjon esitab nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile iga aastal aruande 
hindamise tulemuste, saadud tõendite ja 
ELi poliitilise reageeringu kohta.

Or. en

Selgitus

Selle menetluse eesmärk on luua mehhanism, millega jälgitakse üheaegselt 
poliitikavaldkondade arengusidusust ning mille kaudu saab komisjon võtta vastu signaale 
potentsiaalselt mõjutatud turgudelt ja kogukondadelt. See laiendab juba olemasolevate 
turuvaatlusrühmade rolli. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on Euroopa Komisjonis juba 
olemas ning see roll võiks põhineda ka ELi delegatsioonidel, mis omavad pädevust 
kaubanduse ja põllumajanduse vallas.

Muudatusettepanek 413
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast seda kui komisjon on oma otsusega 
ÜPP strateegiakava heaks kiitnud, teeb ta 
ÜPP strateegiakava kestuse ajaks 
liikmesriigile esialgse eelmakse. 
Kõnealune esialgne eelmakse tehakse 
osamaksetena järgmiselt:

Pärast seda kui komisjon on oma otsusega 
ÜPP strateegiakava heaks kiitnud, teeb ta 
ÜPP strateegiakava kestuse ajaks 
liikmesriigile esialgse eelmakse. 
Kõnealune esialgne eelmakse tehakse 
ligikaudu 5 % ulatuses EAFRD toetuste 
piirarvust kogu ÜPP strateegiakava 
kestuse ajaks.

Or. pl
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Muudatusettepanek 414
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast seda kui komisjon on oma otsusega 
ÜPP strateegiakava heaks kiitnud, teeb ta 
ÜPP strateegiakava kestuse ajaks 
liikmesriigile esialgse eelmakse. 
Kõnealune esialgne eelmakse tehakse 
osamaksetena järgmiselt:

Pärast seda kui komisjon on oma otsusega 
ÜPP strateegiakava heaks kiitnud, teeb ta 
ÜPP strateegiakava kestuse ajaks 
liikmesriigile esialgse eelmakse. 
Kõnealune esialgne eelmakse tehakse 
ligikaudu 5 % ulatuses EAFRD toetuste 
piirarvust kogu ÜPP strateegiakava 
kestuse ajaks.

Or. pl

Muudatusettepanek 415
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 2021. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 416
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 2021. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 

välja jäetud
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eraldatava toetuse summast;

Or. pl

Muudatusettepanek 417
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 1 % kogu ÜPP strateegiakava 
kestuse ajaks EAFRDst eraldatava toetuse 
summast;

(a) 1,5 % kogu ÜPP strateegiakava 
kestuse ajaks EAFRDst eraldatava toetuse 
summast;

Or. es

Selgitus

Selleks et vältida teise samba meetmete rakendamises viivitusi, tuleks eelmaksed teha kahe 
aasta jooksul.

Muudatusettepanek 418
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 2021. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

(a) 2021. aastal: 1,5 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

Or. it

Muudatusettepanek 419
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 2021. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

(a) 2021. aastal: 1,5 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

Or. es

Muudatusettepanek 420
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 2022. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 421
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 2022. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 422
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 2022. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

(b) 2022. aastal: 1,5 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

Or. es

Muudatusettepanek 423
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 2022. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

(b) 2022. aastal: 1,5 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

Or. es

Selgitus

Selleks et vältida teise samba meetmete rakendamises viivitusi, tuleks eelmaksed teha kahe 
aasta jooksul.

Muudatusettepanek 424
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 2022. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

(b) 2022. aastal: 1,5 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast;

Or. it

Muudatusettepanek 425
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Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 2023. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast.

välja jäetud

Or. es

Muudatusettepanek 426
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 2023. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Selleks et vältida teise samba meetmete rakendamises viivitusi, tuleks eelmaksed teha kahe 
aasta jooksul.

Muudatusettepanek 427
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 2023. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast.

välja jäetud
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Or. pl

Muudatusettepanek 428
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 2023. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast.

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 429
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 2023. aastal: 1 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast.

(c) 2023. aastal: 1,5 % kogu ÜPP 
strateegiakava kestuse ajaks EAFRDst 
eraldatava toetuse summast.

Or. it

Muudatusettepanek 430
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

55. Täiendavaid eelmakseid ei tehta 
ega maksta tagasi, kui ümberpaigutamine 
EAFRDsse või EAFRDst on toimunud 
vastavalt määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklile 90.

3. Täiendavad eelmaksed tehakse või 
makstakse tagasi, kui ümberpaigutamine 
EAFRDsse või EAFRDst on toimunud 
vastavalt määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklile 90.
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Or. en

Selgitus

EAFRD rahastatud sekkumiste sujuvat algust ei tohiks kunagi takistada madal ELi eelmakse. 
EAFRD poolt rahastatud sekkumised panustavad olulistesse eesmärkidesse (nt 
keskkonnaalased eesmärgid, maaelu areng jne). Eelmakse arvutamine EAFRD algse eelarve 
põhjal ei ole õigustatud, kuna kahe samba vahelised võimalikud ülekanded võivad avaldada 
märkimisväärset mõju eelmakse absoluutsummale.

Muudatusettepanek 431
Jan Huitema, Fredrick Federley

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

55. Täiendavaid eelmakseid ei tehta 
ega maksta tagasi, kui ümberpaigutamine 
EAFRDsse või EAFRDst on toimunud 
vastavalt määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklile 90.

3. Täiendavaid eelmakseid võidakse 
teha või maksta tagasi, kui 
ümberpaigutamine EAFRDsse või 
EAFRDst on toimunud vastavalt määruse 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
artiklile 90.

Or. en

Muudatusettepanek 432
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

56. Eelmakse intresse kasutatakse 
asjaomase ÜPP strateegiakava jaoks ja 
arvestatakse maha kulude 
lõppdeklaratsioonis esitatud avaliku sektori 
kuludest.

4. Eelmakse intresse kasutatakse 
asjaomase ÜPP strateegiakava või 
piirkondliku sekkumiskava jaoks ja 
arvestatakse maha kulude 
lõppdeklaratsioonis esitatud avaliku sektori 
kuludest.

Or. en
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Selgitus

Selle artikli sidususe säilitamiseks tuleb piirkondlike kavade puhul eelmaksega kogunenud 
intresse kasutada samaks kavaks, mille raames need koguti.

Muudatusettepanek 433
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

58. Vahemakseid tehakse iga ÜPP 
strateegiakava puhul. Need arvutatakse, 
kohaldades iga sekkumisliigi toetusmäära 
selle sekkumisliigi raames kantud avaliku 
sektori kulude suhtes, nagu on osutatud 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklis 85.

1. Vahemakseid tehakse iga ÜPP 
strateegiakava puhul või, kui see on 
asjakohane, iga piirkondliku 
sekkumisprogrammi puhul. Need 
arvutatakse, kohaldades iga sekkumisliigi 
toetusmäära selle sekkumisliigi raames 
kantud avaliku sektori kulude suhtes, nagu 
on osutatud määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 85.

Or. en

Selgitus

Selgitus vahemaksete kohta piirkondlike sekkumisprogrammide puhul.

Muudatusettepanek 434
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

58. Vahemakseid tehakse iga ÜPP 
strateegiakava puhul. Need arvutatakse, 
kohaldades iga sekkumisliigi toetusmäära
selle sekkumisliigi raames kantud avaliku 
sektori kulude suhtes, nagu on osutatud 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklis 85.

1. Vahemakseid tehakse iga ÜPP 
strateegiakava puhul. Need arvutatakse, 
kohaldades iga sekkumisliigi 
kaasrahastamise määra selle sekkumisliigi 
raames kantud avaliku sektori kulude 
suhtes, nagu on osutatud määruse (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 
85.
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Or. en

Muudatusettepanek 435
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

60. Kui rahastamisvahendeid 
rakendatakse kooskõlas määruse (EL) 
…/… [ühissätete määrus] artikliga 52, 
sisaldab kulude deklaratsioon välja 
makstud summasid või garantiide korral 
garantiilepingute kohaselt korraldusasutuse 
poolt lõplike toetusesaajate jaoks kõrvale 
pandud summasid, nagu on osutatud 
[määruse (EL) …/… (ÜPP strateegiakava –
rahastamiskõlblikkuse eeskirjad või 
rahastamisvahendid) artikli 74 lõike 5] 
punktides a, b ja c.

3. Kui rahastamisvahendeid 
rakendatakse kooskõlas määruse (EL) 
…/… [ühissätete määrus] artikli 53 
lõikega 1, sisaldab kulude deklaratsioon 
välja makstud summasid või garantiide 
korral garantiilepingute kohaselt 
korraldusasutuse poolt lõplike 
toetusesaajate jaoks kõrvale pandud 
summasid, nagu on osutatud [määruse (EL) 
…/… (ÜPP strateegiakava –
rahastamiskõlblikkuse eeskirjad või 
rahastamisvahendid) artikli 74 lõike 5] 
punktides a, b ja c.

Or. sl

Selgitus

Osutada tuleks ühissätete määruse artikli 53 lõikele 1, milles käsitletakse korraldusasutuse 
hallatavaid rahastamisvahendeid.

Muudatusettepanek 436
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

61. Kui rahastamisvahendeid 
rakendatakse kooskõlas määruse (EL) 
…/… [ühissätete määrus] artikliga 52, 
tuleb rahastamisvahenditega seotud kulusid 
sisaldav kulude deklaratsioon esitada 
vastavalt järgmistele tingimustele:

4. Kui rahastamisvahendeid 
rakendatakse kooskõlas määruse (EL) 
…/… [ühissätete määrus] artikli 53 
lõikega 2, tuleb rahastamisvahenditega 
seotud kulusid sisaldav kulude 
deklaratsioon esitada vastavalt järgmistele 
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tingimustele:

Or. sl

Selgitus

Osutada tuleks ühissätete määruse artikli 53 lõikele 2, milles käsitletakse korraldusasutuse 
vastutusel hallatavaid rahastamisvahendeid.

Muudatusettepanek 437
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

68. Komisjon teeb lõppmakse vastavalt 
vahendite olemasolule pärast ÜPP 
strateegiakava rakendamist käsitleva 
viimase iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist, võttes aluseks EAFRD 
sekkumisliikide suhtes kehtiva 
rahastamiskava, ÜPP asjaomase 
strateegiakava viimase rakendusaasta 
raamatupidamisaruanded ning vastavad 
kontrollimise ja heakskiitmise otsused. 
Nimetatud raamatupidamisaruanded 
esitatakse komisjonile hiljemalt kuus kuud 
pärast määruse (EL) …/… [ÜPP 
strateegiakava määrus] artikli 80 lõikega 3 
ettenähtud kulude rahastamiskõlblikkuse 
viimast kuupäeva ning need hõlmavad 
makseasutuse poolt kantud kulusid kuni 
kulude rahastamiskõlblikkuse viimase 
kuupäevani.

1. Komisjon teeb lõppmakse vastavalt 
vahendite olemasolule pärast ÜPP 
strateegiakava rakendamist käsitleva 
viimase iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist ning tingimusel, et 
asjaomane liikmesriik on komisjonile 
tõestanud, et ta saavutab kvantifitseeritud, 
mõõdetavaid ja objektiivseid või 
teaduslikult tõestatavaid tulemusi, mis 
toetavad kliima-, keskkonna- ja 
arengualast jätkusuutlikkust, sealhulgas 
kestliku arengu tegevuskava 2030 ja 
Pariisi kokkulepet, võttes aluseks EAFRD 
sekkumisliikide suhtes kehtiva 
rahastamiskava, ÜPP asjaomase 
strateegiakava viimase rakendusaasta 
raamatupidamisaruanded ning vastavad 
kontrollimise ja heakskiitmise otsused. 
Nimetatud raamatupidamisaruanded 
esitatakse komisjonile hiljemalt kuus kuud 
pärast määruse (EL) …/… [ÜPP 
strateegiakava määrus] artikli 80 lõikega 3 
ettenähtud kulude rahastamiskõlblikkuse 
viimast kuupäeva ning need hõlmavad 
makseasutuse poolt kantud kulusid kuni 
kulude rahastamiskõlblikkuse viimase 
kuupäevani.
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Or. en

Muudatusettepanek 438
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

68. Komisjon teeb lõppmakse vastavalt 
vahendite olemasolule pärast ÜPP 
strateegiakava rakendamist käsitleva 
viimase iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist, võttes aluseks EAFRD 
sekkumisliikide suhtes kehtiva 
rahastamiskava, ÜPP asjaomase 
strateegiakava viimase rakendusaasta 
raamatupidamisaruanded ning vastavad 
kontrollimise ja heakskiitmise otsused. 
Nimetatud raamatupidamisaruanded 
esitatakse komisjonile hiljemalt kuus kuud 
pärast määruse (EL) …/… [ÜPP 
strateegiakava määrus] artikli 80 lõikega 3 
ettenähtud kulude rahastamiskõlblikkuse 
viimast kuupäeva ning need hõlmavad 
makseasutuse poolt kantud kulusid kuni 
kulude rahastamiskõlblikkuse viimase 
kuupäevani.

1. Komisjon teeb lõppmakse vastavalt 
vahendite olemasolule pärast ÜPP 
strateegiakava rakendamist käsitleva 
viimase iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist, võttes aluseks EAFRD 
sekkumisliikide suhtes kehtiva 
rahastamiskava, ÜPP asjaomase 
strateegiakava või, kui see on asjakohane,
piirkondliku sekkumisprogrammi viimase 
rakendusaasta raamatupidamisaruanded 
ning vastavad kontrollimise ja 
heakskiitmise otsused. Nimetatud 
raamatupidamisaruanded esitatakse 
komisjonile hiljemalt kuus kuud pärast 
määruse (EL) …/… [ÜPP strateegiakava 
määrus] artikli 80 lõikega 3 ettenähtud 
kulude rahastamiskõlblikkuse viimast 
kuupäeva ning need hõlmavad 
makseasutuse poolt kantud kulusid kuni 
kulude rahastamiskõlblikkuse viimase 
kuupäevani.

Or. en

Selgitus

Selgitus maaelu arengu sekkumiste lõppmakse tegemise kohta piirkondlike 
sekkumisprogrammide puhul.

Muudatusettepanek 439
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

68. Komisjon teeb lõppmakse vastavalt 
vahendite olemasolule pärast ÜPP 
strateegiakava rakendamist käsitleva 
viimase iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist, võttes aluseks EAFRD 
sekkumisliikide suhtes kehtiva 
rahastamiskava, ÜPP asjaomase 
strateegiakava viimase rakendusaasta 
raamatupidamisaruanded ning vastavad 
kontrollimise ja heakskiitmise otsused. 
Nimetatud raamatupidamisaruanded 
esitatakse komisjonile hiljemalt kuus kuud 
pärast määruse (EL) …/… [ÜPP 
strateegiakava määrus] artikli 80 lõikega 3 
ettenähtud kulude rahastamiskõlblikkuse 
viimast kuupäeva ning need hõlmavad 
makseasutuse poolt kantud kulusid kuni 
kulude rahastamiskõlblikkuse viimase 
kuupäevani.

1. Komisjon teeb lõppmakse pärast 
ÜPP strateegiakava rakendamist käsitleva 
viimase tulemusaruande kättesaamist, 
võttes aluseks EAFRD sekkumisliikide 
suhtes kehtiva rahastamiskava, ÜPP 
asjaomase strateegiakava viimase 
rakendusaasta raamatupidamisaruanded 
ning vastavad kontrollimise ja 
heakskiitmise otsused. Nimetatud 
raamatupidamisaruanded esitatakse 
komisjonile hiljemalt kuus kuud pärast 
määruse (EL) …/… [ÜPP strateegiakava 
määrus] artikli 80 lõikega 3 ettenähtud 
kulude rahastamiskõlblikkuse viimast 
kuupäeva ning need hõlmavad 
makseasutuse poolt kantud kulusid kuni 
kulude rahastamiskõlblikkuse viimase 
kuupäevani.

Or. en

Selgitus

Sellel lausel pole tähendust, kuna enne lõppmakse tegemist võtab komisjon alati arvesse 
vahendite olemasolu.

Muudatusettepanek 440
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

68. Komisjon teeb lõppmakse vastavalt 
vahendite olemasolule pärast ÜPP 
strateegiakava rakendamist käsitleva 
viimase iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist, võttes aluseks EAFRD 
sekkumisliikide suhtes kehtiva 
rahastamiskava, ÜPP asjaomase 
strateegiakava viimase rakendusaasta 
raamatupidamisaruanded ning vastavad 
kontrollimise ja heakskiitmise otsused. 

1. Komisjon teeb lõppmakse pärast 
ÜPP strateegiakava rakendamist käsitleva 
viimase iga-aastase tulemusaruande 
kättesaamist, võttes aluseks EAFRD 
sekkumisliikide suhtes kehtiva 
rahastamiskava, ÜPP asjaomase 
strateegiakava viimase rakendusaasta 
raamatupidamisaruanded ning vastavad 
kontrollimise ja heakskiitmise otsused. 
Nimetatud raamatupidamisaruanded 
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Nimetatud raamatupidamisaruanded 
esitatakse komisjonile hiljemalt kuus kuud 
pärast määruse (EL) …/… [ÜPP 
strateegiakava määrus] artikli 80 lõikega 3 
ettenähtud kulude rahastamiskõlblikkuse 
viimast kuupäeva ning need hõlmavad 
makseasutuse poolt kantud kulusid kuni 
kulude rahastamiskõlblikkuse viimase 
kuupäevani.

esitatakse komisjonile hiljemalt kuus kuud 
pärast määruse (EL) …/… [ÜPP 
strateegiakava määrus] artikli 80 lõikega 3 
ettenähtud kulude rahastamiskõlblikkuse 
viimast kuupäeva ning need hõlmavad 
makseasutuse poolt kantud kulusid kuni 
kulude rahastamiskõlblikkuse viimase 
kuupäevani.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

70. Kui komisjon ei ole lõikes 1 
sätestatud tähtajaks saanud viimast iga-
aastast tulemusaruannet ning kava viimase 
rakendusaasta raamatupidamisaruannete 
kontrollimiseks ja heakskiitmiseks 
vajalikke dokumente, kaasneb sellega 
lõppmakse automaatne kohustustest 
vabastamine vastavalt artiklile 32.

3. Kui komisjon ei ole lõikes 1 
sätestatud tähtajaks saanud viimast 
tulemusaruannet ning kava viimase 
rakendusaasta raamatupidamisaruannete 
kontrollimiseks ja heakskiitmiseks 
vajalikke dokumente, kaasneb sellega 
lõppmakse automaatne kohustustest 
vabastamine vastavalt artiklile 32.

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon teeb ka selles eelnõus ettepaneku ELi liikmesriikide iga-aastase 
aruandekohustuse kohta, sarnaselt teistele ELi fondidele. Ma ei saa seda uut elementi 
toetada, sest riiklikud ja piirkondlikud asutused ei saaks igal aastal esitatavaks 
tulemusaruandeks vajalikke andmeid koguda ega sortida. Kord kahe aasta või kord kolme 
aasta jooksul esitatav aruandlus oleks teostatavam, mis tagaks aruannete täpsuse ja 
usaldusväärsuse.

Muudatusettepanek 442
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. pl

Muudatusettepanek 443
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. pl

Muudatusettepanek 444
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tulla tagasi N+3 reegli juurde, et anda programmide 
nõuetekohaseks rakendamiseks piisavalt aega ning tagada aastaks ette nähtud 
eelarveeraldiste asjakohane tarbimine.

Muudatusettepanek 445
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. ro
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Muudatusettepanek 446
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. pl

Selgitus

See muudatus muudab II samba vahendite parema kasutamise lihtsamaks. N + 3 põhimõte 
tuleks säilitada.

Muudatusettepanek 447
Norbert Lins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.
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Or. de

Selgitus

Status quo säilitada.

Muudatusettepanek 448
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. hr

Muudatusettepanek 449
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
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järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. es

Selgitus

Eelarveliste kulukohustuste täitmise hõlbustamiseks tuleb säilitada reegel N+3. Ei tundu 
kohane seda reeglit ÜPP mudeli muutmise tõttu muuta, eriti praegusel hetkel. Muudatus on 
kooskõlas strateegiakavasid käsitlevas raporti projektis võetud seisukohaga.

Muudatusettepanek 450
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
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mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. es

Selgitus

Programmitöö esimestel aastatel oleks seda rangemat nõuet keerulisem täita. Leiame, et 
selleks, et oleks võimalik kohustusi täita, tuleb säilitada reegel N+3.

Muudatusettepanek 452
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 453
Norbert Erdős, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. en

Selgitus

Ma pooldan väljapakutud N + 2 aasta reegli asemel N + 3 aasta reegli säilitamist. Meil on 
vaja rohkem aega tagamaks, et ELi vahendeid kasutatakse täies mahus investeeringute, 
keskkonna, kliima jms jaoks ning et me vahendeid ei kaotaks.

Muudatusettepanek 454
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. en
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Muudatusettepanek 455
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva teise aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

1. Komisjon vabastab automaatselt 
kohustusest kõik ÜPP strateegiakava 
raames maaelu arengu sekkumisteks 
mõeldud eelarveliste kulukohustuste osad, 
mida ei ole kasutatud eel- või vahemaksete 
tegemiseks või mille kohta ei ole 
komisjonile seoses kantud kuludega 
eelarveliste kulukohustuste aastale 
järgneva kolmanda aasta 31. detsembriks 
esitatud ühtegi artikli 30 lõikes 3 sätestatud 
nõuetele vastavat kuludeklaratsiooni.

Or. it

Muudatusettepanek 456
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

73. Edasilükkava mõjuga kohtu- või 
haldusmenetluse korral katkestatakse 
lõikes 1 või 2 osutatud automaatne 
kohustustest vabastamine asjaomaste 
tegevustega seotud summa ulatuses 
nimetatud kohtu- või haldusmenetluse 
ajaks, tingimusel et komisjon saab 
liikmesriigilt põhjendatud teatise N+3 aasta 
31. jaanuariks.

3. Edasilükkava mõjuga kohtu- või 
haldusmenetluse korral katkestatakse 
lõikes 1 või 2 osutatud automaatne 
kohustustest vabastamine asjaomaste 
tegevustega seotud summa ulatuses 
nimetatud kohtu- või haldusmenetluse 
ajaks, tingimusel et komisjon saab 
liikmesriigilt põhjendatud teatise N + 4
aasta 31. jaanuariks.

Or. hr

Muudatusettepanek 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

73. Edasilükkava mõjuga kohtu- või 
haldusmenetluse korral katkestatakse 
lõikes 1 või 2 osutatud automaatne 
kohustustest vabastamine asjaomaste 
tegevustega seotud summa ulatuses 
nimetatud kohtu- või haldusmenetluse 
ajaks, tingimusel et komisjon saab 
liikmesriigilt põhjendatud teatise N+3 aasta 
31. jaanuariks.

3. Edasilükkava mõjuga kohtu- või 
haldusmenetluse korral katkestatakse 
lõikes 1 või 2 osutatud automaatne 
kohustustest vabastamine asjaomaste 
tegevustega seotud summa ulatuses 
nimetatud kohtu- või haldusmenetluse 
ajaks, tingimusel et komisjon saab 
liikmesriigilt põhjendatud teatise N + 4
aasta 31. jaanuariks.“

Or. en

Selgitus

Muudatus kooskõlas koondmäärusega.

Muudatusettepanek 458
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

73. Edasilükkava mõjuga kohtu- või 
haldusmenetluse korral katkestatakse 
lõikes 1 või 2 osutatud automaatne 
kohustustest vabastamine asjaomaste 
tegevustega seotud summa ulatuses 
nimetatud kohtu- või haldusmenetluse 
ajaks, tingimusel et komisjon saab 
liikmesriigilt põhjendatud teatise N+3 aasta 
31. jaanuariks.

3. Edasilükkava mõjuga kohtu- või 
haldusmenetluse korral katkestatakse 
lõikes 1 või 2 osutatud automaatne 
kohustustest vabastamine asjaomaste 
tegevustega seotud summa ulatuses 
nimetatud kohtu- või haldusmenetluse 
ajaks, tingimusel et komisjon saab 
liikmesriigilt põhjendatud teatise N+4 aasta 
31. jaanuariks.

Or. es

Muudatusettepanek 459
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) eelarveliste kulukohustuste osa, 
mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N+2
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

(a) eelarveliste kulukohustuste osa, 
mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N+3
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

Or. es

Muudatusettepanek 460
Norbert Erdős, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) eelarveliste kulukohustuste osa, 
mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N+2
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

(a) eelarveliste kulukohustuste osa, 
mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N + 3
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

Or. en

Selgitus

Ma pooldan väljapakutud N + 2 aasta reegli asemel N + 3 aasta reegli säilitamist. Meil on 
vaja rohkem aega tagamaks, et ELi vahendeid kasutatakse täies mahus investeeringute, 
keskkonna, kliima jms jaoks ning et me vahendeid ei kaotaks.

Muudatusettepanek 461
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) eelarveliste kulukohustuste osa, (a) eelarveliste kulukohustuste osa, 
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mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N+2
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N+3
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

Or. it

Muudatusettepanek 462
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) eelarveliste kulukohustuste osa, 
mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N+2
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

(a) eelarveliste kulukohustuste osa, 
mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N + 3
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

Or. ro

Muudatusettepanek 463
Marijana Petir

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) eelarveliste kulukohustuste osa, 
mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N+2
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

(a) eelarveliste kulukohustuste osa, 
mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N + 3
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

Or. hr

Muudatusettepanek 464
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 32 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) eelarveliste kulukohustuste osa, 
mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N+2
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

(a) eelarveliste kulukohustuste osa, 
mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N+3
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

Or. es

Muudatusettepanek 465
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) eelarveliste kulukohustuste osa, 
mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N+2
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

(a) eelarveliste kulukohustuste osa, 
mille kohta on esitatud kuludeklaratsioon, 
kuid mille hüvitamist on komisjon N + 3
aasta 31. detsembril vähendanud või on 
selle peatatud;

Or. en

Muudatusettepanek 466
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus võib EAFRD raames saada ÜPP 
strateegiakava alusel ja muudest Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest või 
liidu vahenditest eri liiki toetusi üksnes 
juhul, kui kumuleeritud toetuse 
kogusumma, mis on saadud eri liiki 
toetustena, ei ületa suurimat abi osakaalu 
või abisummat, mida kõnealuse 
sekkumisliigi suhtes kohaldatakse, nagu on 

Tegevus võib EAFRD raames saada ÜPP 
strateegiakava alusel ja muudest Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest või 
liidu vahenditest eri liiki toetusi üksnes 
juhul, kui kumuleeritud toetuse 
kogusumma, mis on saadud eri liiki 
toetustena, ei ületa suurimat abi osakaalu 
või abisummat, mida kõnealuse 
sekkumisliigi suhtes kohaldatakse, nagu on 
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osutatud määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotises. Sellistel 
juhtudel ei tohi liikmesriigid deklareerida 
komisjonile kulusid seoses järgmisega:

osutatud määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotises. Sellistel 
juhtudel ei deklareerita maksetaotluses 
deklareeritud kulusid seoses ühega 
järgmistest:

Or. en

Muudatusettepanek 467
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevus võib EAFRD raames saada ÜPP 
strateegiakava alusel ja muudest Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest või 
liidu vahenditest eri liiki toetusi üksnes 
juhul, kui kumuleeritud toetuse 
kogusumma, mis on saadud eri liiki 
toetustena, ei ületa suurimat abi osakaalu 
või abisummat, mida kõnealuse 
sekkumisliigi suhtes kohaldatakse, nagu on 
osutatud määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotises. Sellistel 
juhtudel ei tohi liikmesriigid deklareerida 
komisjonile kulusid seoses järgmisega:

Tegevus võib EAFRD raames saada ÜPP 
strateegiakava alusel ja muudest Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest või 
liidu vahenditest eri liiki toetusi üksnes 
juhul, kui kumuleeritud toetuse 
kogusumma, mis on saadud eri liiki 
toetustena, ei ületa suurimat abi osakaalu 
või abisummat, mida kõnealuse 
sekkumisliigi suhtes kohaldatakse, nagu on 
osutatud määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] III jaotises. Sellistel 
juhtudel ei tohi liikmesriigid deklareerida 
komisjonile kogu kulu või osa sellest
seoses järgmisega:

Or. en

Selgitus

Teise lõigu viimases lauses välistatakse ÜPP strateegiakava kulude kumuleerumine muude 
ELi instrumentidega (kumbagi neist võib deklareerida), samas kui esimeses lauses lubatakse 
seda sõnaselgelt kuni kõrgeima abi osakaaluni.

Muudatusettepanek 468
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuludeklaratsioonis kajastatavate kulude 
summa võib arvutada proportsionaalselt 
kooskõlas toetuse tingimusi käsitleva
dokumendiga.

Teises lõigus osutatud eri 
toetusinstrumentide kuludeklaratsioonis 
kajastatavate kulude summa võib arvutada 
proportsionaalselt kooskõlas toetuse 
tingimusi käsitleva dokumendiga.

Or. en

Selgitus

Viimane lõik lubab samuti kulude proportsionaalset deklareerimist eeldatavalt eri 
instrumentide puhul, kuid sõnastus ei ole päris selge.

Muudatusettepanek 469
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõikes 2 ja artiklis 6 osutatud 
kulusid võib liit rahastada üksnes juhul, 
kui:

Artikli 5 lõikes 2 ja artiklis 6 osutatud 
kulusid võib liit rahastada üksnes juhul, kui 
need on tehtud akrediteeritud 
makseasutuste poolt ja:

Or. en

Muudatusettepanek 470
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(nn) need on tehtud akrediteeritud 
makseasutuste poolt,

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 471
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(oo) need on kooskõlas kohaldatavate 
liidu õigusnormidega või

(b) need on kooskõlas kohaldatavate 
liidu õigusnormidega.

Or. fr

Selgitus

Käesoleva täiendava muudatusettepaneku eesmärk on leida kesktee iga-aastase 
tulemuspõhise kontrollisüsteemi, liidu eesmärkide täitmise osas liikmesriikide edusammude 
mitmeaastase seire eeliste ning kehtiva olukorra juurde tagasipöördumise (ainult 
vastavushinnang) vahel. Nende kolme süsteemi lisamine ei tundu realistlik, seetõttu tehakse 
ettepanek säilitada ainult kulude vastavushinnangud ja mitmeaastane tulemuslikkuse seire 
süsteem.

Muudatusettepanek 472
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(pp) seoses sekkumisliikidega, millele 
on osutatud määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus],

välja jäetud

i) need vastavad aruandes esitatud 
konkreetsele väljundile ning

ii) need on tehtud kooskõlas 
kohaldatavate juhtimissüsteemidega ega 
laiene riiklikes ÜPP strateegiakavades 
kehtestatud rahastamiskõlblikkuse 
tingimustele üksikute toetusesaajate 
puhul.

Or. fr
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Selgitus

Käesoleva kustutamist käsitleva muudatusettepaneku eesmärk on leida kesktee iga-aastase 
tulemuspõhise kontrollisüsteemi, liidu eesmärkide täitmise osas liikmesriikide edusammude 
mitmeaastase kontrollimise eeliste ning kehtiva olukorra juurde tagasipöördumise (ainult 
vastavushinnang) vahel. Nende kolme süsteemi lisamine ei tundu realistlik, seetõttu tehakse 
ettepanek säilitada ainult kulude vastavushinnangud ja mitmeaastane tulemuslikkuse seire 
süsteem.

Muudatusettepanek 473
Norbert Erdős, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) need vastavad aruandes esitatud 
konkreetsele väljundile ning

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See tuleks välja jätta, kuna väljundite deklareerimine ei ole osa kulude deklaratsioonist, vaid 
ÜPP strateegiakava määruse artikli 121 lõikes 4 viidatud tulemusaruandest.

Muudatusettepanek 474
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) need vastavad aruandes esitatud 
konkreetsele väljundile ning

i) need vastavad aruandes esitatud 
konkreetsele väljundile vastavalt ÜPP 
strateegiakava määruse I lisale, milles 
tagatakse vähemalt liiduülene 
jätkusuutlikkuse võrdlusalus, ning

Or. en
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Muudatusettepanek 475
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – punkt c – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) need ei tekita sotsiaalset ega 
keskkonnaalast kahju ning on kooskõlas 
ELi poliitika eesmärkide ja 
rahvusvaheliste kohustustega vastavalt 
ÜPP strateegiakava määruse artiklitele 5 
ja 6.

Or. en

Muudatusettepanek 476
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) need on tehtud kooskõlas 
kohaldatavate juhtimissüsteemidega ega 
laiene riiklikes ÜPP strateegiakavades 
kehtestatud rahastamiskõlblikkuse 
tingimustele üksikute toetusesaajate 
puhul.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud mudeli muutmine ei tohi olla osaline ega põhjustada taas ÜPP 
strateegiakavaga seotud meetmete jaoks kahte kulude kontrollimise ja heakskiitmise loogikat. 
Tulemuslikkuse lähenemisviisiga peab olema võimalik kulude vastavuskontroll täielikult 
asendada. Juhtimissüsteemide nõuetekohane toimimine tuleb makseasutuse akrediteerimise 
raames eelvalideerida. Komisjon võib samuti programmitöö jooksul järelevalvet korraldada 
ja soovitusi teha.

Muudatusettepanek 477
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Norbert Erdős, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) need on tehtud kooskõlas 
kohaldatavate juhtimissüsteemidega ega 
laiene riiklikes ÜPP strateegiakavades 
kehtestatud rahastamiskõlblikkuse 
tingimustele üksikute toetusesaajate 
puhul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See tuleks välja jätta, kuna selle küsimusega tegeletakse artiklis 53 osutatud vastavuse 
kontrolli menetluste raames.

Muudatusettepanek 478
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) need on tehtud kooskõlas 
kohaldatavate juhtimissüsteemidega ega 
laiene riiklikes ÜPP strateegiakavades 
kehtestatud rahastamiskõlblikkuse 
tingimustele üksikute toetusesaajate 
puhul.

ii) need on tehtud kooskõlas 
kohaldatavate juhtimissüsteemidega, 
järgides riiklikes ÜPP strateegiakavades 
kehtestatud tingimuslikkust, millega 
tagatakse ühine lähenemisviis ja võrdsed 
võimalused liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Uus lähenemisviis rakendamisele nihutab rõhuasetuse eemale põllumajandustootja tasandi 
rahastamiskõlblikkuselt ja asetab selle riigi tasandi tulemustele, kuid põllumajandustootja 
tasandi eeskirjad kehtestavad liikmesriigid; on oluline, et neil oleks ühine lähenemisviis ja et 
need säilitaksid koos ühise võrdsete võimaluste lähenemisviisi, mis on ühisturu alus.
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Muudatusettepanek 479
Michel Dantin, Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu punkti c alapunkti i ei 
kohaldata ettemaksete suhtes, mis on 
tehtud toetusesaajatele määruses (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
osutatud sekkumisliikide alusel.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Käesoleva täiendava muudatusettepaneku eesmärk on leida kesktee iga-aastase 
tulemuspõhise kontrollisüsteemi, liidu eesmärkide täitmise osas liikmesriikide edusammude 
mitmeaastase seire eeliste ning kehtiva olukorra juurde tagasipöördumise (ainult 
vastavushinnang) vahel. Nende kolme süsteemi lisamine ei tundu realistlik, seetõttu tehakse 
ettepanek säilitada ainult kulude vastavushinnangud ja mitmeaastane tulemuslikkuse seire 
süsteem.

Muudatusettepanek 480
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksetähtajad on liidu õigusega ette 
nähtud, toob see, kui makseasutused teevad 
makse enne varaseimat võimalikku 
maksekuupäeva või pärast hiliseimat 
võimalikku maksekuupäeva kaasa selle, et 
liit ei rahasta neid makseid.

Kui maksetähtajad on liidu õigusega ette 
nähtud, toob see, kui makseasutused teevad 
makse enne varaseimat võimalikku 
maksekuupäeva või pärast hiliseimat 
võimalikku maksekuupäeva kaasa selle, et 
liit ei rahasta neid makseid, seda ainult 
juhul, kui kohustuste rikkumine 
kahjustab tõsiselt liidu finantshuve. 
Asjaomasel makseasutusel peab olema 
alati võimalik põhjendusi esitada.

Or. fr
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Muudatusettepanek 481
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui maksetähtajad on liidu õigusega ette 
nähtud, toob see, kui makseasutused teevad 
makse enne varaseimat võimalikku 
maksekuupäeva või pärast hiliseimat 
võimalikku maksekuupäeva kaasa selle, et 
liit ei rahasta neid makseid.

Kui maksetähtajad on liidu õigusega ette 
nähtud, toob see, kui makseasutused teevad 
makse enne varaseimat võimalikku 
maksekuupäeva või pärast hiliseimat 
võimalikku maksekuupäeva kaasa selle, et 
liit ei rahasta neid makseid, välja arvatud 
kindlaksmääratavatel juhtudel, 
tingimustel ja piirides vastavalt 
proportsionaalsuse põhimõttele.

Or. en

Selgitus

Selle teema praegune sõnastus määruse nr 1306/2013/EL artiklis 40 kajastab paremini ELi 
eesmärke.

Muudatusettepanek 482
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega selliste asjaolude ja 
tingimuste kohta, mille korral võib 
käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud 
makseid käsitada rahastamiskõlblikena, 
võttes arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet.

Selleks et teha enne või pärast varaseimat 
võimalikku maksekuupäeva kantud kulud 
rahastamiskõlblikeks liidu rahastamise 
seisukohalt, piirates samal ajal selle 
rahalist mõju, on komisjonil õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega nähakse ette erand
esimeses lõigus sätestatud eeskirjast.

Or. en
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Selgitus

Selle teema praegune sõnastus määruse nr 1306/2013/EL artiklis 40 kajastab paremini ELi 
eesmärke.

Muudatusettepanek 483
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud

Igakuiste ja vahemaksete vähendamine

77. Kui komisjon teeb 
kuludeklaratsioonide või artiklis 88 
osutatud teabe põhjal kindlaks, et liidu 
õiguses kehtestatud ülemmääradest ei ole 
kinni, vähendab komisjon igakuiseid 
makseid või vahemakseid asjaomasele 
liikmesriigile rakendusaktidega, mis 
käsitlevad artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuiseid makseid või artiklis 30 
osutatud vahemakseid.

78. Kui komisjon teeb 
kuludeklaratsioonide või artiklis 88 
osutatud teabe põhjal kindlaks, et 
artiklis 36 osutatud maksetähtaegadest ei 
ole kinni peetud, antakse liikmesriigile 
võimalus esitada oma märkused 
ajavahemiku jooksul, mis ei tohi olla 
lühem kui 30 päeva. Kui liikmesriik ei 
esita kindlaksmääratud ajavahemiku 
jooksul märkusi või kui komisjon loeb 
vastuse mitterahuldavaks, võib komisjon 
asjaomasele liikmesriigile tehtavaid 
igakuiseid makseid või vahemakseid 
vähendada rakendusaktidega, mis 
käsitlevad artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuiseid makseid või artiklis 30 
osutatud vahemakseid.

79. Käesoleva artikli kohased 
vähendamised ei piira artikli 51 
kohaldamist.



PE630.688v01-00 86/173 AM\1170200ET.docx

ET

80. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusaktid, millega sätestatakse 
täiendavad eeskirjad menetluse ja muude 
praktiliste üksikasjade kohta artiklis 36 
sätestatud mehhanismi nõuetekohaseks 
toimimiseks. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 101 
lõikes 3 nimetatud kontrollimenetlusega.

Or. pl

Muudatusettepanek 484
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud

Igakuiste ja vahemaksete vähendamine

77. Kui komisjon teeb 
kuludeklaratsioonide või artiklis 88 
osutatud teabe põhjal kindlaks, et liidu 
õiguses kehtestatud ülemmääradest ei ole 
kinni, vähendab komisjon igakuiseid 
makseid või vahemakseid asjaomasele 
liikmesriigile rakendusaktidega, mis 
käsitlevad artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuiseid makseid või artiklis 30 
osutatud vahemakseid.

78. Kui komisjon teeb 
kuludeklaratsioonide või artiklis 88 
osutatud teabe põhjal kindlaks, et 
artiklis 36 osutatud maksetähtaegadest ei 
ole kinni peetud, antakse liikmesriigile 
võimalus esitada oma märkused 
ajavahemiku jooksul, mis ei tohi olla 
lühem kui 30 päeva. Kui liikmesriik ei 
esita kindlaksmääratud ajavahemiku 
jooksul märkusi või kui komisjon loeb 
vastuse mitterahuldavaks, võib komisjon 
asjaomasele liikmesriigile tehtavaid 
igakuiseid makseid või vahemakseid 
vähendada rakendusaktidega, mis 
käsitlevad artikli 19 lõikes 3 osutatud 
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igakuiseid makseid või artiklis 30 
osutatud vahemakseid.

79. Käesoleva artikli kohased 
vähendamised ei piira artikli 51 
kohaldamist.

80. Komisjon võib võtta vastu 
rakendusaktid, millega sätestatakse 
täiendavad eeskirjad menetluse ja muude 
praktiliste üksikasjade kohta artiklis 36 
sätestatud mehhanismi nõuetekohaseks 
toimimiseks. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 101 
lõikes 3 nimetatud kontrollimenetlusega.

Or. pl

Muudatusettepanek 485
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

77. Kui komisjon teeb 
kuludeklaratsioonide või artiklis 88 
osutatud teabe põhjal kindlaks, et liidu 
õiguses kehtestatud ülemmääradest ei ole 
kinni, vähendab komisjon igakuiseid 
makseid või vahemakseid asjaomasele 
liikmesriigile rakendusaktidega, mis 
käsitlevad artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuiseid makseid või artiklis 30 
osutatud vahemakseid.

1. Kui komisjon teeb 
kuludeklaratsioonide või artiklis 88 
osutatud teabe põhjal kindlaks, et liidu 
õiguses kehtestatud ülemmääradest ei ole 
kinni peetud, vähendab komisjon 
igakuiseid makseid või vahemakseid 
asjaomasele liikmesriigile pärast Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu heakskiitu.

Or. fr

Muudatusettepanek 486
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

78. Kui komisjon teeb 
kuludeklaratsioonide või artiklis 88 
osutatud teabe põhjal kindlaks, et 
artiklis 36 osutatud maksetähtaegadest ei 
ole kinni peetud, antakse liikmesriigile 
võimalus esitada oma märkused 
ajavahemiku jooksul, mis ei tohi olla 
lühem kui 30 päeva. Kui liikmesriik ei 
esita kindlaksmääratud ajavahemiku 
jooksul märkusi või kui komisjon loeb 
vastuse mitterahuldavaks, võib komisjon 
asjaomasele liikmesriigile tehtavaid 
igakuiseid makseid või vahemakseid 
vähendada rakendusaktidega, mis 
käsitlevad artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuiseid makseid või artiklis 30 osutatud 
vahemakseid.

2. Kui komisjon teeb 
kuludeklaratsioonide või artiklis 88 
osutatud teabe põhjal kindlaks, et 
artiklis 36 osutatud maksetähtaegadest ei 
ole kinni peetud, antakse liikmesriigile 
võimalus esitada oma märkused 
ajavahemiku jooksul, mis ei tohi olla 
lühem kui 30 päeva. Kui liikmesriik ei 
esita kindlaksmääratud ajavahemiku 
jooksul märkusi või kui komisjon jõuab 
seisukohale, et esitatud märkused on 
ilmselgelt ebapiisavad, võib komisjon 
asjaomasele liikmesriigile tehtavaid 
igakuiseid makseid või vahemakseid 
vähendada rakendusaktidega, mis 
käsitlevad artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuiseid makseid või artiklis 30 osutatud 
vahemakseid. Komisjon tagab, et maksete 
vähendamine ei tekitaks liikmesriigi 
lõplikele toetusesaajatele täiendavaid 
viivitusi või probleeme.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

78. Kui komisjon teeb 
kuludeklaratsioonide või artiklis 88 
osutatud teabe põhjal kindlaks, et 
artiklis 36 osutatud maksetähtaegadest ei 
ole kinni peetud, antakse liikmesriigile 
võimalus esitada oma märkused 
ajavahemiku jooksul, mis ei tohi olla 
lühem kui 30 päeva. Kui liikmesriik ei 
esita kindlaksmääratud ajavahemiku 
jooksul märkusi või kui komisjon loeb 
vastuse mitterahuldavaks, võib komisjon 
asjaomasele liikmesriigile tehtavaid 
igakuiseid makseid või vahemakseid 

2. Kui komisjon teeb 
kuludeklaratsioonide või artiklis 88 
osutatud teabe põhjal kindlaks, et 
artiklis 36 osutatud maksetähtaegadest ei 
ole kinni peetud, antakse liikmesriigile 
võimalus esitada oma märkused 
ajavahemiku jooksul, mis ei tohi olla 
lühem kui 30 päeva. Kui liikmesriik ei 
esita kindlaksmääratud ajavahemiku 
jooksul märkusi või kui komisjon loeb 
vastuse mitterahuldavaks, võib komisjon 
asjaomasele liikmesriigile tehtavaid 
igakuiseid makseid või vahemakseid 
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vähendada rakendusaktidega, mis 
käsitlevad artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuiseid makseid või artiklis 30 
osutatud vahemakseid.

vähendada pärast parlamendi ja nõukogu 
heakskiitu.

Or. fr

Muudatusettepanek 488
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

79. Käesoleva artikli kohased 
vähendamised ei piira artikli 51 
kohaldamist.

3. Käesoleva artikli kohased 
vähendamised rakendatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega ja need ei 
piira artikli 51 kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud

Maksete tühistamine seoses 
raamatupidamisarvestuse iga-aastase 
kontrollimise ja heakskiitmisega

81.

Kui liikmesriigid ei esita artikli 8 lõikes 3 
või artikli 11 lõikes 1 osutatud dokumente 
artikli 8 lõikega 3 ettenähtud 
tähtaegadeks, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse 
artikli 19 lõikes 3 osutatud igakuiste 
maksete kogusumma. Komisjon maksab 
kinnipeetud summad tagasi, kui ta on 
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saanud asjaomaselt liikmesriigilt 
puuduvad dokumendid, tingimusel et 
kättesaamise kuupäev ei ole hilisem kui 
kuus kuud pärast tähtaega.

Artiklis 30 osutatud vahemaksete puhul 
loetakse kuludeklaratsioonid kõnealuse 
artikli lõike 6 kohaselt vastuvõetamatuks.

82.

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele 
väljundile vastava summa vahel on üle 
50 % ja liikmesriik ei suuda seda 
nõuetekohaselt põhjendada, võib 
komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed.

Peatamist kohaldatakse sekkumistega 
seotud asjaomaste kulude suhtes, mida on 
artikli 52 lõike 2 kohaselt vähendatud, ja 
kinnipeetav summa ei ületa kooskõlas 
artikli 52 lõikega 2 kohaldatud 
vähendamisele vastavat protsendimäära. 
Komisjon hüvitab liikmesriikidele 
kinnipeetud summad või vähendab neid 
püsivalt artiklis 52 osutatud 
rakendusaktiga.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra 
kohta.

83.

Käesoleva artikliga ettenähtud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Enne kõnealuste rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
annab liikmesriigile võimaluse märkuste 
esitamiseks ajavahemiku jooksul, mis ei 
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tohi olla lühem kui 30 päeva.

Rakendusaktides, millega määratakse 
artikli 19 lõike 3 kohaselt kindlaks 
igakuised maksed või artikli 30 kohaselt 
vahemaksed, tuleb võtta arvesse käesoleva 
lõike alusel vastu võetavaid rakendusakte.

Or. pl

Muudatusettepanek 490
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud

Maksete tühistamine seoses 
raamatupidamisarvestuse iga-aastase 
kontrollimise ja heakskiitmisega

81.

Kui liikmesriigid ei esita artikli 8 lõikes 3 
või artikli 11 lõikes 1 osutatud dokumente 
artikli 8 lõikega 3 ettenähtud 
tähtaegadeks, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse 
artikli 19 lõikes 3 osutatud igakuiste
maksete kogusumma. Komisjon maksab 
kinnipeetud summad tagasi, kui ta on 
saanud asjaomaselt liikmesriigilt 
puuduvad dokumendid, tingimusel et 
kättesaamise kuupäev ei ole hilisem kui 
kuus kuud pärast tähtaega.

Artiklis 30 osutatud vahemaksete puhul 
loetakse kuludeklaratsioonid kõnealuse 
artikli lõike 6 kohaselt vastuvõetamatuks.

82.

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele 
väljundile vastava summa vahel on üle 
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50 % ja liikmesriik ei suuda seda 
nõuetekohaselt põhjendada, võib 
komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed.

Peatamist kohaldatakse sekkumistega 
seotud asjaomaste kulude suhtes, mida on 
artikli 52 lõike 2 kohaselt vähendatud, ja 
kinnipeetav summa ei ületa kooskõlas 
artikli 52 lõikega 2 kohaldatud 
vähendamisele vastavat protsendimäära. 
Komisjon hüvitab liikmesriikidele 
kinnipeetud summad või vähendab neid 
püsivalt artiklis 52 osutatud 
rakendusaktiga.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra 
kohta.

83.

Käesoleva artikliga ettenähtud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Enne kõnealuste rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
annab liikmesriigile võimaluse märkuste 
esitamiseks ajavahemiku jooksul, mis ei 
tohi olla lühem kui 30 päeva.

Rakendusaktides, millega määratakse 
artikli 19 lõike 3 kohaselt kindlaks 
igakuised maksed või artikli 30 kohaselt 
vahemaksed, tuleb võtta arvesse käesoleva 
lõike alusel vastu võetavaid rakendusakte.

Or. pl

Muudatusettepanek 491
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid ei esita artikli 8 lõikes 3 
või artikli 11 lõikes 1 osutatud dokumente 
artikli 8 lõikega 3 ettenähtud tähtaegadeks, 
võib komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuiste maksete kogusumma. 
Komisjon maksab kinnipeetud summad 
tagasi, kui ta on saanud asjaomaselt 
liikmesriigilt puuduvad dokumendid, 
tingimusel et kättesaamise kuupäev ei ole 
hilisem kui kuus kuud pärast tähtaega.

Kui liikmesriigid ei esita artikli 8 lõikes 3 
või artikli 11 lõikes 1 osutatud dokumente 
artikli 8 lõikega 3 ettenähtud tähtaegadeks, 
võib komisjon pärast sellest parlamendi ja 
nõukogu teavitamist võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuiste maksete 
kogusumma. Komisjon maksab 
kinnipeetud summad tagasi, kui ta on 
saanud asjaomaselt liikmesriigilt puuduvad 
dokumendid, tingimusel et kättesaamise 
kuupäev ei ole hilisem kui üks aasta pärast 
tähtaega.

Or. fr

Muudatusettepanek 492
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid ei esita artikli 8 lõikes 3 
või artikli 11 lõikes 1 osutatud dokumente 
artikli 8 lõikega 3 ettenähtud tähtaegadeks, 
võib komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuiste maksete kogusumma. 
Komisjon maksab kinnipeetud summad 
tagasi, kui ta on saanud asjaomaselt 
liikmesriigilt puuduvad dokumendid, 
tingimusel et kättesaamise kuupäev ei ole 
hilisem kui kuus kuud pärast tähtaega.

Kui liikmesriigid ei esita artikli 8 lõikes 3 
või artikli 11 lõikes 1 osutatud dokumente 
artikli 8 lõikega 3 ettenähtud tähtajaks ehk 
30. juuniks, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuiste maksete 
kogusumma. Komisjon maksab 
kinnipeetud summad tagasi, kui ta on 
saanud asjaomaselt liikmesriigilt puuduvad 
dokumendid, tingimusel et kättesaamise 
kuupäev ei ole hilisem kui kuus kuud 
pärast tähtaega.

Or. en

Selgitus

15. veebruar oleks tulemusaruande jaoks liiga vara. 30. juuni sobiks paremini.
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Muudatusettepanek 493
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

82. Kui artiklis 52 osutatud iga-
aastase tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele 
väljundile vastava summa vahel on üle 50 
% ja liikmesriik ei suuda seda 
nõuetekohaselt põhjendada, võib 
komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed.

välja jäetud

Peatamist kohaldatakse sekkumistega 
seotud asjaomaste kulude suhtes, mida on 
artikli 52 lõike 2 kohaselt vähendatud, ja 
kinnipeetav summa ei ületa kooskõlas 
artikli 52 lõikega 2 kohaldatud 
vähendamisele vastavat protsendimäära. 
Komisjon hüvitab liikmesriikidele 
kinnipeetud summad või vähendab neid 
püsivalt artiklis 52 osutatud 
rakendusaktiga.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra 
kohta.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on lisatud, sest raportöör soovib tulemuslikkust kontrollida ainult mitme 
aasta kaupa ja kaotada seega tulemuste iga-aastased kontrollid. Seetõttu on põhjendatud 
käesoleva artikli kustutamine, milles käsitletakse maksete peatamise eeskirju iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja heakskiitmise korral, sest kui selline kontroll kaob, ei ole 
põhjust artiklit alles jätta.
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Muudatusettepanek 494
Norbert Erdős, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

82. Kui artiklis 52 osutatud iga-
aastase tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele 
väljundile vastava summa vahel on üle 
50 % ja liikmesriik ei suuda seda 
nõuetekohaselt põhjendada, võib 
komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed.

välja jäetud

Peatamist kohaldatakse sekkumistega 
seotud asjaomaste kulude suhtes, mida on 
artikli 52 lõike 2 kohaselt vähendatud, ja 
kinnipeetav summa ei ületa kooskõlas 
artikli 52 lõikega 2 kohaldatud 
vähendamisele vastavat protsendimäära. 
Komisjon hüvitab liikmesriikidele 
kinnipeetud summad või vähendab neid 
püsivalt artiklis 52 osutatud 
rakendusaktiga.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra 
kohta.

Or. en

Selgitus

Ma soovitan selle lõike välja jätta. Olen seisukohal, et kui kavandatud väljund jääb 
saavutamata, ei tohiks makseid peatada, sest selline ette planeerimine põhineb paratamatult 
eelhinnangutel. Kui maksed peatada, muudaks see eesseisvate eesmärkide ja teetähiste 
saavutamise võimalused veelgi väiksemaks ning selline tegevus oleks küllaltki 
kontraproduktiivne.
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Muudatusettepanek 495
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele 
väljundile vastava summa vahel on üle 
50 % ja liikmesriik ei suuda seda 
nõuetekohaselt põhjendada, võib 
komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 496
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele väljundile 
vastava summa vahel on üle 50 % ja 
liikmesriik ei suuda seda nõuetekohaselt 
põhjendada, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse 
artikli 19 lõikes 3 osutatud igakuised 
maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele väljundile 
vastava summa vahel on üle 50 % ja 
liikmesriik ei suuda seda nõuetekohaselt 
põhjendada, alustab komisjon kohe 
tehnilist arutelu selle liikmesriigi 
asjaomase ametiasutusega, et leida viis 
olukorra sujuvaks lahendamiseks. Kui 
nad ei jõua 6 kuu jooksul lahenduseni, 
võib komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
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osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed.

Or. en

Selgitus

Olen seisukohal, et kui kavandatud väljund jääb saavutamata, ei tohiks makseid peatada, sest 
selline ette planeerimine põhineb paratamatult eelhinnangutel. Kui maksed peatada, muudaks 
see eesseisvate eesmärkide ja teetähiste saavutamise võimalused veelgi väiksemaks ning 
selline tegevus oleks küllaltki kontraproduktiivne.

Muudatusettepanek 497
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele väljundile 
vastava summa vahel on üle 50 % ja 
liikmesriik ei suuda seda nõuetekohaselt 
põhjendada, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 30 osutatud vahemaksed.

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele väljundile 
vastava summa vahel on 
sekkumismeetmete puhul, mis ei kuulu 
[ÜPP strateegiakava määruse] artikli 68 
kohaldamisalasse, üle 50 % ja liikmesriik 
ei suuda seda nõuetekohaselt põhjendada, 
võib komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed.

Or. sl

Selgitus

50% on igal juhul suur probleem, mille puhul tuleb midagi ette võtta. Investeeringute kohta 
tuleks aga ette näha eraldi säte, sest tõenäoliselt tekib aastati suuri kõikumisi.

Muudatusettepanek 498
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele väljundile 
vastava summa vahel on üle 50 % ja 
liikmesriik ei suuda seda nõuetekohaselt 
põhjendada, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 30 osutatud vahemaksed.

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele väljundile 
vastava summa vahel on üle 50 % ja 
liikmesriik ei suuda seda nõuetekohaselt 
põhjendada, võib komisjon pärast sellest 
parlamendi ja nõukogu teavitamist võtta 
vastu rakendusaktid, millega peatatakse 
artikli 19 lõikes 3 osutatud igakuised 
maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Or. fr

Muudatusettepanek 499
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele väljundile 
vastava summa vahel on üle 50 % ja 
liikmesriik ei suuda seda nõuetekohaselt 
põhjendada, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 30 osutatud vahemaksed.

Kui artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise raames teeb komisjon 
kindlaks, et erinevus deklareeritud kulude 
ja aruandes esitatud asjaomasele väljundile 
vastava summa vahel on üle 50 % ja 
liikmesriik ei suuda esitada õigustatud 
põhjendust, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 30 osutatud vahemaksed.

Or. en
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Selgitus

Peab olema reaalne paindlikkus, et komisjon saaks liikmesriikide põhjendusi arvesse võtta. 
Näiteks rasked ilmastikuolud on põhjused, mida tuleks alati arvesse võtta.

Muudatusettepanek 500
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Olen seisukohal, et kui kavandatud väljund jääb saavutamata, ei tohiks makseid peatada, sest 
selline ette planeerimine põhineb paratamatult eelhinnangutel. Kui maksed peatada, muudaks 
see eesseisvate eesmärkide ja teetähiste saavutamise võimalused veelgi väiksemaks ning 
selline tegevus oleks küllaltki kontraproduktiivne.

Muudatusettepanek 501
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra 
kohta.

välja jäetud

Or. sl
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Selgitus

Maksete peatamise määra eeskirjad tuleks sätestada käesolevas määruses. Seetõttu tuleks see 
lõik välja jätta.

Muudatusettepanek 502
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanekuga tehakse ettepanek jätta välja mitmeaastase tulemuslikkuse seirega 
seotud finantstagajärjed, loobumata samas seda tüüpi tulemuslikkuse seirest, mille 
rakendamine peab toimuma järk-järgult, sest I sambale tulemusraamistiku laiendamine on 
oluline samm, mis peab võimaldama ÜPP paremat juhtimist keskpikas ja pikas perspektiivis.

Muudatusettepanek 503
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud

Maksete peatamine seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse seirega

84.

Kui riiklikus ÜPP strateegiakavas 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
tehtavad edusammud, mille seire toimus 
kooskõlas määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklitega 115 ja 
116, on edasilükatud või ebapiisavad, võib 
komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil 
võtta vajalikke parandusmeetmeid 
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kooskõlas tegevuskavaga, mis sisaldab 
selgeid edunäitajaid, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad 
eeskirjad tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

85.

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega selliste 
sekkumistega seotud asjaomaste kulude 
suhtes, mis olid kõnealuse tegevuskavaga 
hõlmatud. Komisjon maksab kinnipeetud 
summad tagasi, kui määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 121 
osutatud tulemusaruande läbivaatamine 
kinnitab rahuldavaid edusamme 
eesmärkide saavutamisel. Kui puudust 
riikliku ÜPP strateegiakava lõppemise 
ajaks ei kõrvaldata, võib komisjon vastu 
võtta rakendusakti, millega vähendatakse 
lõplikult asjaomase liikmesriigi puhul 
kinnipeetud summat.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra ja 
kestuse kohta ning kõnealuste maksete 
tagasimaksmise või vähendamise 
tingimuse kohta seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse seirega.

86.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 101 lõikes 
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2 osutatud nõuandemenetlusega.

Enne kõnealuste rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
palub tal vastata ajavahemiku jooksul, 
mis ei tohi olla lühem kui 30 päeva.

Or. pt

Muudatusettepanek 504
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud

Maksete peatamine seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse seirega

84.

Kui riiklikus ÜPP strateegiakavas 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
tehtavad edusammud, mille seire toimus 
kooskõlas määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklitega 115 ja 
116, on edasilükatud või ebapiisavad, võib 
komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil 
võtta vajalikke parandusmeetmeid 
kooskõlas tegevuskavaga, mis sisaldab 
selgeid edunäitajaid, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad 
eeskirjad tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

85.

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
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võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega selliste 
sekkumistega seotud asjaomaste kulude 
suhtes, mis olid kõnealuse tegevuskavaga 
hõlmatud. Komisjon maksab kinnipeetud 
summad tagasi, kui määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 121 
osutatud tulemusaruande läbivaatamine 
kinnitab rahuldavaid edusamme 
eesmärkide saavutamisel. Kui puudust 
riikliku ÜPP strateegiakava lõppemise 
ajaks ei kõrvaldata, võib komisjon vastu 
võtta rakendusakti, millega vähendatakse 
lõplikult asjaomase liikmesriigi puhul 
kinnipeetud summat.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra ja 
kestuse kohta ning kõnealuste maksete 
tagasimaksmise või vähendamise 
tingimuse kohta seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse seirega.

86.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 101 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

Enne kõnealuste rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
palub tal vastata ajavahemiku jooksul, 
mis ei tohi olla lühem kui 30 päeva.

Or. pl

Muudatusettepanek 505
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud

Maksete peatamine seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse seirega

84.

Kui riiklikus ÜPP strateegiakavas 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
tehtavad edusammud, mille seire toimus 
kooskõlas määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklitega 115 ja 
116, on edasilükatud või ebapiisavad, võib 
komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil 
võtta vajalikke parandusmeetmeid 
kooskõlas tegevuskavaga, mis sisaldab 
selgeid edunäitajaid, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad 
eeskirjad tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

85.

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega selliste 
sekkumistega seotud asjaomaste kulude 
suhtes, mis olid kõnealuse tegevuskavaga 
hõlmatud. Komisjon maksab kinnipeetud 
summad tagasi, kui määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 121 
osutatud tulemusaruande läbivaatamine 
kinnitab rahuldavaid edusamme 
eesmärkide saavutamisel. Kui puudust 
riikliku ÜPP strateegiakava lõppemise 
ajaks ei kõrvaldata, võib komisjon vastu 
võtta rakendusakti, millega vähendatakse 
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lõplikult asjaomase liikmesriigi puhul 
kinnipeetud summat.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra ja 
kestuse kohta ning kõnealuste maksete 
tagasimaksmise või vähendamise 
tingimuse kohta seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse seirega.

86.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 101 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

Enne kõnealuste rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
palub tal vastata ajavahemiku jooksul, 
mis ei tohi olla lühem kui 30 päeva.

Or. pl

Selgitus

Artiklid 37, 38 ja 39 tuleks välja jätta negatiivse finantsmõju tõttu liikmesriikidele, mis tekiks, 
kui komisjon saaks ühepoolselt võtta vastu otsuseid maksete peatamise kohta, jõudmata 
asjaomase liikmesriigiga olukorra suhtes ühisele arusaamisele.

Muudatusettepanek 506
Norbert Erdős, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud

Maksete peatamine seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse seirega

84.

Kui riiklikus ÜPP strateegiakavas 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
tehtavad edusammud, mille seire toimus 
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kooskõlas määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklitega 115 ja 
116, on edasilükatud või ebapiisavad, võib 
komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil 
võtta vajalikke parandusmeetmeid 
kooskõlas tegevuskavaga, mis sisaldab 
selgeid edunäitajaid, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad 
eeskirjad tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

85.

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega selliste 
sekkumistega seotud asjaomaste kulude 
suhtes, mis olid kõnealuse tegevuskavaga 
hõlmatud. Komisjon maksab kinnipeetud 
summad tagasi, kui määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 121 
osutatud tulemusaruande läbivaatamine 
kinnitab rahuldavaid edusamme 
eesmärkide saavutamisel. Kui puudust 
riikliku ÜPP strateegiakava lõppemise 
ajaks ei kõrvaldata, võib komisjon vastu 
võtta rakendusakti, millega vähendatakse 
lõplikult asjaomase liikmesriigi puhul 
kinnipeetud summat.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra ja 
kestuse kohta ning kõnealuste maksete 
tagasimaksmise või vähendamise 
tingimuse kohta seoses mitmeaastase 
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tulemuslikkuse seirega.

86.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 101 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

Enne kõnealuste rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
palub tal vastata ajavahemiku jooksul, 
mis ei tohi olla lühem kui 30 päeva.

Or. en

Selgitus

Ma soovitan selle artikli välja jätta. Olen seisukohal, et kui kavandatud väljund jääb 
saavutamata, ei tohiks makseid peatada, sest selline ette planeerimine põhineb paratamatult 
eelhinnangutel. Kui maksed peatada, muudaks see eesseisvate eesmärkide ja teetähiste 
saavutamise võimalused veelgi väiksemaks ning selline tegevus oleks küllaltki 
kontraproduktiivne. Ma olen põhimõtteliselt vastu maksete peatamisele lähtudes 
tulemuslikkuse seirest.

Muudatusettepanek 507
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

84. Kui riiklikus ÜPP strateegiakavas 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
tehtavad edusammud, mille seire toimus 
kooskõlas määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklitega 115 ja 
116, on edasilükatud või ebapiisavad, võib 
komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil 
võtta vajalikke parandusmeetmeid 
kooskõlas tegevuskavaga, mis sisaldab 
selgeid edunäitajaid, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides.

välja jäetud

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad 
eeskirjad tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta. 
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Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Selgitus

Tulemuspõhise lähenemisviisi kasutusele võtmine peab toimuma järk-järgult. 
Tulemusraamistiku laiendamine I sambale on oluline samm, mis peab võimaldama ÜPP 
paremat juhtimist keskpikas/pikas perspektiivis finantssanktsioone rakendamata. Tehakse 
ettepanek muuta tulemusaruanne mitmeaastaseks ning eraldada see iga-aastasest kontrollist 
ja heakskiitmisest (kuupäeva ja sisu osas).

Muudatusettepanek 508
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui riiklikus ÜPP strateegiakavas 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
tehtavad edusammud, mille seire toimus 
kooskõlas määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklitega 115 ja 
116, on edasilükatud või ebapiisavad, võib 
komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil 
võtta vajalikke parandusmeetmeid 
kooskõlas tegevuskavaga, mis sisaldab 
selgeid edunäitajaid, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides.

Kui vastavalt määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artikli 121 lõike 9 
tulemusnäitajatele on riiklikus ÜPP 
strateegiakavas sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks tehtavad edusammud, mille 
seire toimus kooskõlas määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklitega 
115 ja 116, edasilükatud või ebapiisavad,
ja kui liikmesriik ei suuda seda 
nõuetekohaselt põhjendada, võib 
komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil 
esitleda ja rakendada tegevuskava, mis 
kehtestatakse komisjoniga konsulteerides. 
Tegevuskavas tuleb kirjeldada vajalikke 
parandusmeetmeid ja selle täitmise 
eeldatavat ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 509
Matt Carthy
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad eeskirjad 
tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võib pärast konsulteerimist 
asjaomase liikmesriigiga, kellel peab 
olema võimalus vastata, võtta vastu 
rakendusakte, millega kehtestatakse 
täiendavad eeskirjad tegevuskavade 
elementide kohta, määratledes sealhulgas 
edunäitajad, ja tegevuskavade loomise 
menetluse kohta. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad eeskirjad 
tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

Eeskirjad tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta on 
järgmised [üksikasjad määrab kindlaks 
komisjon].

Or. sl

Selgitus

Tegevuskavasid käsitlevad eeskirjad peaksid olema sõnastatud alusaktis, mitte 
rakendusaktides.

Muudatusettepanek 511
Norbert Erdős
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on täielikus vastuolus 
sellega, mida on vaja olukorra 
parandamiseks, alustab komisjon kohe 
tehnilist arutelu selle liikmesriigi 
asjaomase ametiasutusega, et leida viis 
olukorra sujuvaks lahendamiseks. Kui 
nad ei jõua 6 kuu jooksul lahenduseni, 
võib komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed.

Or. en

Selgitus

Olen seisukohal, et kui kavandatud väljund jääb saavutamata, ei tohiks makseid peatada, sest 
selline ette planeerimine põhineb paratamatult eelhinnangutel. Kui maksed peatada, muudaks 
see eesseisvate eesmärkide ja teetähiste saavutamise võimalused veelgi väiksemaks ning 
selline tegevus oleks küllaltki kontraproduktiivne. Ma olen põhimõtteliselt vastu maksete 
peatamisele lähtudes tulemuslikkuse seirest.

Muudatusettepanek 512
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
liikmesriigi esitatud kava on ilmselgelt 
ebapiisav olukorra parandamiseks, võib 
komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed. Komisjon võtab 
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vahemaksed. enne maksete peatamise menetluse 
alustamist arvesse tegevuskava täitmiseks 
väljapakutud ajakava.

Or. en

Muudatusettepanek 513
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed. Tegevuskava piisavuse 
kriteeriumide hulka kuuluvad: 
[üksikasjad määrab kindlaks komisjon].

Or. sl

Selgitus

Tegevuskavade piisavuse kriteeriumid tuleks lisada alusakti.

Muudatusettepanek 514
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
võtta pärase sellest parlamendi ja 
nõukogu teavitamist vastu rakendusaktid, 
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igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed.

Or. fr

Muudatusettepanek 515
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda ilma 
põhjenduseta lõikes 1 osutatud 
tegevuskava või kui kõnealune kava on 
ilmselgelt ebapiisav olukorra 
parandamiseks, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 30 osutatud vahemaksed.

Or. en

Muudatusettepanek 516
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra ja 
kestuse kohta ning kõnealuste maksete 
tagasimaksmise või vähendamise 
tingimuse kohta seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse seirega.

välja jäetud

Or. en



AM\1170200ET.docx 113/173 PE630.688v01-00

ET

Selgitus

Olen seisukohal, et kui kavandatud väljund jääb saavutamata, ei tohiks makseid peatada, sest 
selline ette planeerimine põhineb paratamatult eelhinnangutel. Kui maksed peatada, muudaks 
see eesseisvate eesmärkide ja teetähiste saavutamise võimalused veelgi väiksemaks ning 
selline tegevus oleks küllaltki kontraproduktiivne. Ma olen põhimõtteliselt vastu maksete 
peatamisele lähtudes tulemuslikkuse seirest.

Muudatusettepanek 517
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra ja 
kestuse kohta ning kõnealuste maksete 
tagasimaksmise või vähendamise 
tingimuse kohta seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse seirega.

välja jäetud

Or. sl

Selgitus

Maksete peatamise määra ja kestuse kriteeriumid tuleks lisada alusakti. Seetõttu tuleks see 
lõik välja jätta.

Muudatusettepanek 518
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

40. Maksete peatamine 
juhtimissüsteemi puuduste tõttu

40. Maksete peatamine makseasutuste
puuduste tõttu

Or. en
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Selgitus

Sooviksin säilitada siin praeguse ulatuse. Käsitleda tuleks ainult maksete peatamist 
makseasutustega seotud probleemide tõttu.

Muudatusettepanek 519
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksete peatamine juhtimissüsteemi 
puuduste tõttu

Maksete kontrollimine juhtimissüsteemi 
puuduste tõttu

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud mudeli muutmine ei tohi olla osaline ega põhjustada taas ÜPP 
strateegiakavaga seotud meetmete jaoks kahte kulude kontrollimise ja heakskiitmise loogikat. 
Tulemuslikkuse lähenemisviisiga peab olema võimalik kulude vastavuskontroll täielikult 
asendada. Juhtimissüsteemide nõuetekohane toimimine tuleb makseasutuse akrediteerimise 
raames eelvalideerida. Komisjon võib samuti programmitöö jooksul järelevalvet korraldada 
ja soovitusi teha.

Muudatusettepanek 520
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

87. Tõsiste puuduste korral 
juhtimissüsteemide toimimisel võib 
komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil 
võtta vajalikke parandusmeetmeid 
kooskõlas tegevuskavaga, mis sisaldab 
selgeid edunäitajaid, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides.

välja jäetud

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad 
eeskirjad tegevuskavade elementide ja 
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tegevuskavade loomise menetluse kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Kuna siin välja pakutud menetlused pole piisavalt läbipaistvad ja puuduvad selged eeskirjad, 
tuleks lõige 1 välja jätta.

Muudatusettepanek 521
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõsiste puuduste korral 
juhtimissüsteemide toimimisel võib 
komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil 
võtta vajalikke parandusmeetmeid 
kooskõlas tegevuskavaga, mis sisaldab 
selgeid edunäitajaid, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides.

Põllumajandusfondide komitee aitab 
komisjoni, et tagada liikmesriikide vahel 
juhtimissüsteemide toimimise valdkonnas 
heade tavade vahetamine. Vahetamise 
käigus võetakse arvesse artikli 8 lõike 3 
punkti c alapunktis ii osutatud 
makseasutuste koostatud aastaaruannete 
sisu ning artikli 11 lõike 1 punktis b 
osutatud sertifitseerimisasutuse arvamust.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud mudeli muutmine ei tohi olla osaline ega põhjustada taas ÜPP 
strateegiakavaga seotud meetmete jaoks kahte kulude kontrollimise ja heakskiitmise loogikat. 
Tulemuslikkuse lähenemisviisiga peab olema võimalik kulude vastavuskontroll täielikult 
asendada. Juhtimissüsteemide nõuetekohane toimimine tuleb makseasutuse akrediteerimise 
raames eelvalideerida. Komisjon võib samuti programmitöö jooksul järelevalvet korraldada 
ja soovitusi teha.

Muudatusettepanek 522
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad 
eeskirjad tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud mudeli muutmine ei tohi olla osaline ega põhjustada taas ÜPP 
strateegiakavaga seotud meetmete jaoks kahte kulude kontrollimise ja heakskiitmise loogikat. 
Tulemuslikkuse lähenemisviisiga peab olema võimalik kulude vastavuskontroll täielikult 
asendada. Juhtimissüsteemide nõuetekohane toimimine tuleb makseasutuse akrediteerimise 
raames eelvalideerida. Komisjon võib samuti programmitöö jooksul järelevalvet korraldada 
ja soovitusi teha.

Muudatusettepanek 523
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei esita ega rakenda lõikes 
1 osutatud tegevuskava või kui kõnealune 
kava on ilmselgelt ebapiisav olukorra 
parandamiseks, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse 
artikli 19 lõikes 3 osutatud igakuised 
maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Tõsiste puuduste korral 
juhtimissüsteemide toimimisel võib 
komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil 
võtta vajalikke parandusmeetmeid 
kooskõlas tegevuskavaga, mis sisaldab 
selgeid edunäitajaid, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides. Komisjon 
võib võtta vastu rakendusakte, millega 
kehtestatakse täiendavad eeskirjad 
tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 101 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusele.
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Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud mudeli muutmine ei tohi olla osaline ega põhjustada taas ÜPP 
strateegiakavaga seotud meetmete jaoks kahte kulude kontrollimise ja heakskiitmise loogikat. 
Tulemuslikkuse lähenemisviisiga peab olema võimalik kulude vastavuskontroll täielikult 
asendada. Juhtimissüsteemide nõuetekohane toimimine tuleb makseasutuse akrediteerimise 
raames eelvalideerida. Komisjon võib samuti programmitöö jooksul järelevalvet korraldada 
ja soovitusi teha.

Muudatusettepanek 524
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei esita ega rakenda lõikes 
1 osutatud tegevuskava või kui kõnealune 
kava on ilmselgelt ebapiisav olukorra 
parandamiseks, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 30 osutatud vahemaksed.

Kui liikmesriik ei esita ega rakenda lõikes 
1 osutatud tegevuskava või kui kõnealune 
kava on ilmselgelt ebapiisav olukorra 
parandamiseks, võib komisjon pärast 
sellest parlamendi ja nõukogu teavitamist
võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Or. fr

Muudatusettepanek 525
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei esita ega rakenda lõikes 
1 osutatud tegevuskava või kui kõnealune 
kava on ilmselgelt ebapiisav olukorra 
parandamiseks, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuised maksed või 

Kui liikmesriik ei esita ega rakenda ilma 
põhjenduseta lõikes 1 osutatud 
tegevuskava või kui kõnealune kava on 
ilmselgelt ebapiisav olukorra 
parandamiseks, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
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artiklis 30 osutatud vahemaksed. lõikes 3 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 30 osutatud vahemaksed.

Or. en

Muudatusettepanek 526
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei esita ega rakenda lõikes 
1 osutatud tegevuskava või kui kõnealune 
kava on ilmselgelt ebapiisav olukorra 
parandamiseks, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega peatatakse artikli 19 
lõikes 3 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 30 osutatud vahemaksed.

Kui liikmesriik ei esita ega rakenda lõikes 
1 osutatud tegevuskava või kui kõnealune 
kava on selgelt vastuolus sellega, mida on 
vaja olukorra parandamiseks, võib 
komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed.

Or. en

Selgitus

Mõiste „ilmselgelt ebapiisav“ on mitmemõtteline. Ma soovitan tungivalt selle ümber 
sõnastada, vastasel juhul kaasneks sellega küllaltki suur ebakindlus ja võimalik subjektiivsus.

Muudatusettepanek 527
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega asjaomaste 
kulude suhtes, mida liikmesriik, kus 
puudused esinevad, on kandnud esimeses 
lõigus osutatud rakendusaktidega 
kindlaksmääratava ajavahemiku jooksul, 
mis ei ole pikem kui 12 kuud. Kui 
peatamise põhjuseks olevad asjaolud 

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega asjaomaste 
kulude suhtes, mida liikmesriik, kus tõsised
puudused esinevad, on kandnud 
ajavahemiku jooksul, mis ei ole pikem kui 
12 kuud. Kui peatamise põhjuseks olevad 
asjaolud püsivad, võib komisjon võtta 
vastu rakendusaktid, millega pikendatakse 
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püsivad, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega pikendatakse 
kõnealust tähtaega täiendavate 
ajavahemike võrra, kuid mis ei ületa kokku 
12 kuud. Kinnipeetud summasid võetakse 
arvesse artiklis 53 osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmisel.

kõnealust tähtaega täiendavate 
ajavahemike võrra, kuid mis ei ületa kokku 
12 kuud. Kinnipeetud summasid võetakse 
arvesse artiklis 53 osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmisel.

Or. sl

Selgitus

Sõna „tõsised“ tuleks korrata, sest siis on selge, et makseid saab peatada ainult siis, kui 
esinevad tõsised puudused. Ühtlasi ei ole komisjonil õigust määrata kindlaks, kui kauaks 
maksed peatatakse, nagu on sätestatud lõikes 1. Lõikega 1 antud volitus kehtib ainult 
tegevuskava elementide ja tegevuskavade loomise menetluse kohta. Seetõttu tuleks viide 
esimesele lõigule välja jätta.

Muudatusettepanek 528
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

89. Käesoleva artikliga ettenähtud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

välja jäetud

Enne lõikes 2 osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
palub tal vastata ajavahemiku jooksul, 
mis ei tohi olla lühem kui 30 päeva.

Rakendusaktides, millega määratakse 
kindlaks artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed, tuleb võtta arvesse käesoleva 
lõike esimese lõigu alusel vastu võetavaid 
rakendusakte.

Or. en
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Selgitus

Kuna siin välja pakutud menetlused pole piisavalt läbipaistvad ja puuduvad selged eeskirjad, 
tuleks lõige 3 välja jätta.

Muudatusettepanek 529
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et artikli 63 lõikes 2 
osutatud sekkumiste ja meetmete kohased 
maksed tehakse ajavahemikul 1. 
detsembrist kuni järgmise kalendriaasta 30. 
juunini.

Liikmesriigid tagavad, et artikli 63 lõikes 2 
osutatud sekkumiste ja meetmete kohased 
maksed tehakse ajavahemikul 1. 
detsembrist kuni järgmise kalendriaasta 30. 
detsembrini.

Or. it

Muudatusettepanek 530
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) enne 1. detsembrit, kuid mitte enne 
16. oktoobrit, teha ettemakseid kuni 50 % 
ulatuses otsetoetustena makstavate 
sekkumiste puhul;

(a) enne 1. detsembrit, kuid mitte enne 
16. oktoobrit, teha ettemakseid kuni 50 % 
ulatuses otsetoetustena makstavate 
sekkumiste puhul ning määruse (EL) 
nr 228/2013 IV peatükis ja määruse (EL) 
nr 229/2013 IV peatükis osutatud 
meetmete puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 531
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) enne 1. detsembrit, kuid mitte enne 
16. oktoobrit, teha ettemakseid kuni 50 %
ulatuses otsetoetustena makstavate 
sekkumiste puhul;

(a) enne 1. detsembrit, kuid mitte enne 
16. oktoobrit, teha ettemakseid kuni 75 %
ulatuses otsetoetustena makstavate 
sekkumiste puhul;

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse asjaolu, et mõlema samba sekkumised kuuluvad sama ÜPP kava alla, aitaksid 
lihtsustamise eesmärki saavutada otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste vaheliste 
ettemaksete ühtlustatud ajakavad ning protsendimäärad.

Muudatusettepanek 532
Laurenţiu Rebega

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) enne 1. detsembrit, kuid mitte enne 
16. oktoobrit, teha ettemakseid kuni 50 %
ulatuses otsetoetustena makstavate 
sekkumiste puhul;

(a) enne 1. detsembrit, kuid mitte enne 
16. oktoobrit, teha ettemakseid kuni 75 %
ulatuses otsetoetustena makstavate 
sekkumiste puhul;

Or. ro

Muudatusettepanek 533
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) enne 1. detsembrit, kuid mitte enne 
16. oktoobrit, teha ettemakseid kuni 50 % 
ulatuses otsetoetustena makstavate 
sekkumiste puhul;

(a) enne 30. detsembrit teha 
ettemakseid kuni 50 % ulatuses 
otsetoetustena makstavate sekkumiste 
puhul;
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Or. it

Muudatusettepanek 534
Herbert Dorfmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) enne 1. detsembrit teha ettemakseid 
kuni 75 % ulatuses maaelu arengu 
sekkumiste raames antava toetuse puhul, 
nagu on osutatud artikli 63 lõikes 2.

(b) enne 30. detsembrit teha 
ettemakseid kuni 75 % ulatuses maaelu 
arengu sekkumiste raames antava toetuse 
puhul, nagu on osutatud artikli 63 lõikes 2.

Or. it

Muudatusettepanek 535
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

90. Liikmesriigid võivad otsustada teha 
ettemakseid kuni 50 % ulatuses määruse 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
artiklites 68 ja 71 osutatud sekkumiste 
raames.

3. Liikmesriigid võivad otsustada teha
(a) ettemakseid määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklites 43, 49, 
52, 55, 57 ja 60 osutatud sekkumiste 
raames;
(b) teha ettemakseid kuni 50 % ulatuses 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklites 68 ja 71 osutatud 
sekkumiste raames.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada endine olukord, sest ühisest turukorraldusest välja 
kasvanud valdkondlikud programmid võivad hetkel saada ettemakseid rohkem kui 50

% ulatuses
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Muudatusettepanek 536
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

93. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega sekkumiste või meetmete 
kohta, mille puhul võivad liikmesriigid 
teha ettemakseid.

4. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega sekkumiste või meetmete 
kohta, mille puhul võivad liikmesriigid 
teha suuremaid ettemakseid eriolukorra 
puhul.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et lõikes 2 sätestatakse liikmesriikide poolt välja makstavad ettemaksed, peaks 
see lõige andma komisjonile volitused lubada teha eriolukorra puhul suuremaid ettemakseid.

Muudatusettepanek 537
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib eriolukorras võtta vastu 
rakendusaktid, et lahendada konkreetseid 
probleeme seoses käesoleva artikli 
kohaldamisega. Sellised rakendusaktid 
võivad lõikest 2 kõrvale kalduda, kuid 
üksnes sellises ulatuses ja sellise aja 
jooksul, mis on hädavajalik.

Komisjon võib näiteks ilmastiku- või 
turutingimuste tõttu tekkinud kriiside 
puhul võtta vastu rakendusaktid, et 
lahendada konkreetseid probleeme seoses 
käesoleva artikli kohaldamisega. Sellised 
rakendusaktid võivad lõikest 2 kõrvale 
kalduda, kuid üksnes sellises ulatuses ja 
sellise aja jooksul, mis on hädavajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 538
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen, Fredrick Federley
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib eriolukorras võtta vastu 
rakendusaktid, et lahendada konkreetseid 
probleeme seoses käesoleva artikli 
kohaldamisega. Sellised rakendusaktid 
võivad lõikest 2 kõrvale kalduda, kuid 
üksnes sellises ulatuses ja sellise aja 
jooksul, mis on hädavajalik.

Komisjon võib eriolukorras võtta 
võimalikult ruttu vastu rakendusaktid, et 
lahendada konkreetseid probleeme seoses 
käesoleva artikli kohaldamisega. Sellised 
rakendusaktid võivad lõikest 2 kõrvale 
kalduda, kuid üksnes sellises ulatuses ja 
sellise aja jooksul, mis on hädavajalik.

Or. en

Selgitus

Kriisiolukordades on väga oluline võimalus tegutseda nii ruttu kui võimalik. Liikmesriigid ja 
toetusesaajad ei tohiks kogeda viivitusi ega ebakindlust, et aidata põllumajandustootjaid ja 
lihtsustada nende olukorda.

Muudatusettepanek 539
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) summad, mis vastavad määruse 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
artiklis 11 sätestatud tingimuslikkuse 
eeskirjade kohaselt kohaldatud 
karistustele EAGFi kulude osas;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus jätta endale 100 % vähendamiste ja väljaarvamiste 
summast tingimusel, et asjaomased vahendid investeeritakse keskkonna ja/või kliima jaoks 
soodsa mõjuga sekkumistesse, nagu ökokavad või põllumajanduse, keskkonna ja kliimaga 
seotud meetmed. Süsteem, kus liikmesriikide poolt tagasi saadud vahendid säilivad vaid 20 % 
ulatuses, toimib vaid uue ÜPP kliima- ja keskkonnaeesmärkide arvelt.
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Muudatusettepanek 540
Jan Huitema

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) summad, mis vastavad määruse 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
artiklis 11 sätestatud tingimuslikkuse 
eeskirjade kohaselt kohaldatud 
karistustele EAGFi kulude osas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 541
Jean Arthuis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

96. Lõikes 1 osutatud summad 
makstakse liidu eelarvesse ja 
taaskasutamise korral võib neid kasutada 
ainult EAGFi või EAFRD kulude 
rahastamiseks.

2. Lõikes 1 osutatud summad 
makstakse liidu eelarvesse ja 
taaskasutamise korral võib neid kasutada 
ainult vastavalt EAGFi või EAFRD kulude 
rahastamiseks ning need peaksid eelkõige 
katma EAGF raames loodud 
põllumajandusreservi artiklis 14 
sätestatud piirides.

Or. en

Muudatusettepanek 542
Peter Jahr, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

96. Lõikes 1 osutatud summad 
makstakse liidu eelarvesse ja 
taaskasutamise korral võib neid kasutada 

2. Lõikes 1 osutatud summad 
makstakse liidu eelarvesse ja neid võib
kasutada ainult vastavalt EAGFi või 
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ainult EAGFi või EAFRD kulude 
rahastamiseks.

EAFRD kulude rahastamiseks ning need 
peaksid eelkõige katma EAGF raames 
loodud põllumajandusreservi artiklis 14 
sätestatud piirides.

Or. en

Muudatusettepanek 543
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

96. Lõikes 1 osutatud summad 
makstakse liidu eelarvesse ja 
taaskasutamise korral võib neid kasutada 
ainult EAGFi või EAFRD kulude 
rahastamiseks.

2. Lõikes 1 osutatud summad 
makstakse liidu eelarvesse ja neid võib 
kasutada ainult vastavalt EAGFi või 
EAFRD kulude rahastamiseks ning need 
peaksid eelkõige katma EAGF raames 
loodud põllumajandusreservi artiklis 14 
sätestatud piirides.

Or. en

Muudatusettepanek 544
Norbert Erdős, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud

Teavitusmeetmed

99.

Artikli 7 punkti e kohaselt rahastatava 
teavitamise eesmärk on eelkõige aidata 
kaasa ÜPP selgitamisele, rakendamisele 
ja arendamisele ning tõsta üldsuse 
teadlikkust selle sisust ja eesmärkidest, 
taastada kriiside järgselt 
teavituskampaaniate kaudu tarbijate 
usaldust, teavitada põllumajandustootjaid 
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ja teisi maapiirkondades tegutsevaid 
isikuid ning edendada Euroopa 
põllumajandusmudelit ja aidata kodanikel 
seda mõista.

Teavituse eesmärk on levitada liidus ja 
sellest väljaspool ühtset, objektiivset ja 
terviklikku teavet.

100.

Lõikes 1 osutatud meetmed võivad olla:

(g) kolmandate isikute esitatud iga-
aastased tööprogrammid või muud 
erimeetmed;

(h) komisjoni algatusel rakendatud 
meetmed.

Seejuures jäetakse välja õigusaktidega 
nõutavad meetmed ning liidu mõne teise 
meetme raames juba toetust saavad 
meetmed.

Esimese lõigu punktis b osutatud 
meetmete rakendamiseks võivad 
komisjoni abistada väliseksperdid.

Esimeses lõigus osutatud meetmed peavad 
samuti aitama kaasa liidu poliitiliste 
prioriteetide propageerimisele, tingimusel 
et need on seotud käesoleva määruse 
üldeesmärkidega.

101. Komisjon avaldab kord aastas 
konkursikutsed vastavalt finantsmääruses 
sätestatud tingimustele.

102. Käesoleva artikli alusel kavandatud 
ja rakendatud meetmetest teavitatakse 
artikli 101 lõikes 1 osutatud komiteed.

103. Komisjon esitab iga kahe aasta 
tagant Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva artikli rakendamise 
kohta aruande.

Or. en

Selgitus

Ma arvan, et artikkel 44 tuleks liigutada artikli 6 kui käesoleva peatüki uue artikli järele.
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Muudatusettepanek 545
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

96. Lõikes 1 osutatud summad 
makstakse liidu eelarvesse ja
taaskasutamise korral võib neid kasutada 
ainult EAGFi või EAFRD kulude 
rahastamiseks.

2. Lõikes 1 osutatud summad 
makstakse liidu eelarvesse ja neid 
kasutatakse ainult EAGFi või EAFRD 
kulude rahastamiseks ning 
esmajärjekorras EAGFi raames loodud 
põllumajandusreservi rahastamiseks 
vastavalt artiklis 14 sätestatud 
piirangutele.

Or. fr

Selgitus

Muudatuse eesmärk on täpsustada, et sihtotstarbelist tulu kasutatakse ainult ÜPP kulude 
rahastamiseks ning et esmajärjekorras rahastatakse põllumajandusreservi vastavalt artiklis 
14 sätestatud piirangutele.

Muudatusettepanek 546
Miguel Viegas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 punkti e kohaselt rahastatava 
teavitamise eesmärk on eelkõige aidata 
kaasa ÜPP selgitamisele, rakendamisele ja 
arendamisele ning tõsta üldsuse teadlikkust 
selle sisust ja eesmärkidest, taastada 
kriiside järgselt teavituskampaaniate kaudu 
tarbijate usaldust, teavitada
põllumajandustootjaid ja teisi 
maapiirkondades tegutsevaid isikuid ning 
edendada Euroopa põllumajandusmudelit 
ja aidata kodanikel seda mõista.

Artikli 7 punkti e kohaselt rahastatava 
teabe levitamise eesmärk on eelkõige 
aidata kaasa ÜPP selgitamisele, 
rakendamisele ja arendamisele ning tõsta 
üldsuse teadlikkust selle sisust ja 
eesmärkidest ning taastada kriiside järgselt 
teavituskampaaniate kaudu tarbijate 
usaldust. See teavitab teavituskampaaniate 
kaudu põllumajandustootjaid ja teisi 
maapiirkondade majanduses osalevaid
isikuid ning edendab Euroopa 
põllumajandusmudelit, suurendab 
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sidusrühmade ja üldsuse seas teadlikkust 
põllumajanduse ja toidusektori 
praegustest väljakutsetest põllumajandus-
ökoloogilise ülemineku vallas 
jätkusuutlikele toidusüsteemidele ning 
aitab kodanikel seda mõista. Nii liidu sees 
kui ka väljaspool seda tuleb esitada 
järjepidevat, objektiivset ja terviklikku 
teavet, koostades 
kommunikatsiooniplaani, mis hõlmab 
üldsuse poolt esitatud teavet ja üldsuse 
kaasamist. 

Or. pt

Muudatusettepanek 547
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 punkti e kohaselt rahastatava 
teavitamise eesmärk on eelkõige aidata 
kaasa ÜPP selgitamisele, rakendamisele ja 
arendamisele ning tõsta üldsuse teadlikkust 
selle sisust ja eesmärkidest, taastada 
kriiside järgselt teavituskampaaniate kaudu 
tarbijate usaldust, teavitada 
põllumajandustootjaid ja teisi 
maapiirkondades tegutsevaid isikuid ning 
edendada Euroopa põllumajandusmudelit
ja aidata kodanikel seda mõista.

Artikli 7 punkti e kohaselt rahastatava 
teavitamise eesmärk on eelkõige aidata 
kaasa ÜPP selgitamisele, rakendamisele ja 
arendamisele ning tõsta üldsuse teadlikkust 
selle sisust ja eesmärkidest, sealhulgas 
selle mõjust kliimale, keskkonnale ja 
arengule nii liidus kui ka väljaspool liitu. 
Selle eesmärk on teavitada kodanikke 
eesseisvatest väljakutsetest, sealhulgas 
kriisidest, erapooletute, tõenduspõhiste ja 
objektiivsete teavituskampaaniate kaudu, 
teavitada põllumajandustootjaid ja teisi 
maapiirkondades tegutsevaid isikuid ning 
edendada üleminekut jätkusuutlikule ELi 
põllumajandusmudelile ja aidata 
kodanikel seda mõista.

Or. en

Selgitus

Teavituskampaaniad peaksid hõlmama ÜPP mõju kliimale, keskkonnale ja arengule, et 
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teavitada tarbijaid, põllumajandustootjaid ja teisi osalisi paremini ELi 
põllumajanduspoliitika välismõjust ja selle panusest ülemaailmsetesse küsimustesse, nagu 
kliimamuutused. ELi vahendeid ei tohiks kasutada võimaliku erapooliku, põhjendamatu ja 
vastastikku hindamata ÜPP-d pooldava reklaami jaoks.

Muudatusettepanek 548
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 punkti e kohaselt rahastatava 
teavitamise eesmärk on eelkõige aidata 
kaasa ÜPP selgitamisele, rakendamisele ja 
arendamisele ning tõsta üldsuse teadlikkust 
selle sisust ja eesmärkidest, taastada 
kriiside järgselt teavituskampaaniate kaudu 
tarbijate usaldust, teavitada 
põllumajandustootjaid ja teisi 
maapiirkondades tegutsevaid isikuid ning
edendada Euroopa põllumajandusmudelit
ja aidata kodanikel seda mõista.

Artikli 7 punkti e kohaselt rahastatava 
teavitamise eesmärk on eelkõige aidata 
kaasa ÜPP selgitamisele, rakendamisele ja 
arendamisele ning tõsta üldsuse teadlikkust 
selle sisust ja eesmärkidest, taastada 
kriiside järgselt teavituskampaaniate kaudu 
tarbijate usaldust, teavitada 
põllumajandustootjaid ja teisi 
maapiirkondades tegutsevaid isikuid, 
suurendada huvirühmade ja laiema 
avalikkuse teadmisi põllumajanduse ja 
toidu praegustest probleemidest seoses 
põllumajandusliku tootmise üleminekuga 
säästvatele toidusüsteemidele ning aidata 
kodanikel seda mõista.

Or. es

Muudatusettepanek 549
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 punkti e kohaselt rahastatava 
teavitamise eesmärk on eelkõige aidata 
kaasa ÜPP selgitamisele, rakendamisele ja 
arendamisele ning tõsta üldsuse teadlikkust 
selle sisust ja eesmärkidest, taastada 
kriiside järgselt teavituskampaaniate kaudu 
tarbijate usaldust, teavitada 

Artikli 7 punkti e kohaselt rahastatava 
teavitamise eesmärk on eelkõige aidata 
kaasa ÜPP selgitamisele, rakendamisele ja 
arendamisele ning tõsta üldsuse teadlikkust 
selle sisust ja eesmärkidest, taastada 
kriiside järgselt teavituskampaaniate kaudu 
tarbijate usaldust, teavitada 
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põllumajandustootjaid ja teisi 
maapiirkondades tegutsevaid isikuid ning 
edendada Euroopa põllumajandusmudelit
ja aidata kodanikel seda mõista.

põllumajandustootjaid ja teisi 
maapiirkondades tegutsevaid isikuid ning 
aidata kodanikel seda mõista ja 
suurendada teadlikkust keskkonnaalaste 
väljakutsete kohta, sealhulgas loomade 
heaolu kohta ja vajaduse kohta minna 
liidus üle jätkusuutlikule toidu- ja 
põllumajandussüsteemile.

Or. en

Selgitus

On oluline omada võimalust kasutada neid vahendeid mitte ainult ÜPP edendamiseks, vaid 
ka sellega seotud keskkonnaalaste väljakutsete selgitamiseks.

Muudatusettepanek 550
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavituse eesmärk on levitada liidus ja 
sellest väljaspool ühtset, objektiivset ja 
terviklikku teavet.

Teavituse eesmärk on levitada ühtset, 
objektiivset ja terviklikku teavet, töötades 
selleks välja avalikkuse teavitamisel ja 
osalemisel põhineva 
kommunikatsioonikava.

Or. es

Muudatusettepanek 551
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

103. Komisjon esitab iga kahe aasta 
tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva artikli rakendamise kohta 
aruande.

5. Komisjon esitab iga kahe aasta 
tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva artikli rakendamise kohta 
kooskõlas artikliga 7 aruande.
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Or. sl

Muudatusettepanek 552
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

103. Komisjon esitab iga kahe aasta 
tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva artikli rakendamise kohta 
aruande.

5. Komisjon esitab igal aastal
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
käesoleva artikli rakendamise kohta 
aruande.

Or. fr

Muudatusettepanek 553
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust seoses 
tingimustega, mille alusel hüvitatakse 
fondide raames tehtud teatavaid kulusid 
ja saadud tulusid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Delegeeritud volitusi tuleks viia miinimumini ja need ei tohiks mõjutada juba olemasolevaid 
liikmesriikide kokkuleppeid, lähtudes põhimääruste sätetest.

Muudatusettepanek 554
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust seoses 
tingimustega, mille alusel hüvitatakse 
fondide raames tehtud teatavaid kulusid ja 
saadud tulusid.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust seoses 
kuludeklaratsiooni üksikasjade
tingimustega, mille alusel hüvitatakse 
fondide raames tehtud teatavaid kulusid ja 
saadud tulusid.

Or. sl

Selgitus

Ettepanekus sõnastatud volitus on liiga lai. Seda tuleks piirata, et see kehtiks näiteks ainult 
kuludeklaratsiooni kohta. Vastasel korral oleks võimalik vältida igasuguste kulutuste tegemist 
ÜPP strateegiakavas heakskiidetud toetusmeetmetele.

Muudatusettepanek 555
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust seoses 
tingimustega, mille alusel hüvitatakse 
fondide raames tehtud teatavaid kulusid ja 
saadud tulusid.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust seoses 
kuludeklaratsiooni üksikasjade
tingimustega, mille alusel hüvitatakse 
fondide raames tehtud teatavaid kulusid ja 
saadud tulusid.

Or. en

Selgitus

See õigus on liiga lai ja seda tuleks piirata, et see kehtiks näiteks ainult kuludeklaratsiooni 
tingimuste kohta. Vastasel korral oleks volituse kohaselt võimalik vältida igasuguste kulutuste 
tegemist ÜPP strateegiakavas heakskiidetud abimeetmetele.



PE630.688v01-00 134/173 AM\1170200ET.docx

ET

Muudatusettepanek 556
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantsmääruse artikli 127 kohaldamisel 
tugineb komisjon käesoleva määruse 
artiklis 11 osutatud 
sertifitseerimisasutuste tööle, välja 
arvatud juhul, kui ta on liikmesriiki 
teavitanud, et ta ei saa toetuda 
sertifitseerimisasutuste tööle asjaomasel 
eelarveaastal, ning võtab seda oma 
riskihindamisel arvesse, et otsustada 
komisjoni auditite vajalikkus asjaomases 
liikmesriigis.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Ühtse auditi põhimõttele tuleb avaldada poolehoidu kontrollikoormuse tungivalt vajaliku 
vähendamise ja eelkõige toetusesaajate mitmekordsetest audititest vabastamise seisukohast. 
Määruse ettepanekutes puudub aga kohustuslik säte, et komisjon tugineb 
sertifitseerimisasutuse audititegevusele, kui ta on usaldusväärselt auditeerinud (on praegu 
vaid mittekohustuslik säte). Artikli 46 sõnastust horisontaalse määruse kohta tuleks sätte 
kohaselt struktuurifondide osas kohandada.

Muudatusettepanek 557
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantsmääruse artikli 127 kohaldamisel 
tugineb komisjon käesoleva määruse 
artiklis 11 osutatud sertifitseerimisasutuste 
tööle, välja arvatud juhul, kui ta on 
liikmesriiki teavitanud, et ta ei saa toetuda 
sertifitseerimisasutuste tööle asjaomasel 
eelarveaastal, ning võtab seda oma 
riskihindamisel arvesse, et otsustada 

Finantsmääruse artikli 127 kohaldamisel 
tugineb komisjon käesoleva määruse 
artiklis 11 osutatud sertifitseerimisasutuste 
tööle.
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komisjoni auditite vajalikkus asjaomases 
liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Finantsmääruse artiklis 127 sätestatakse, et kui sõltumatu audiitor on teinud auditi, mis 
põhineb rahvusvaheliselt aktsepteeritud standarditel ja pakub mõistlikku sertifitseerimist, 
moodustab see audit üldise sertifitseerimise aluse, kui audiitori sõltumatuse ja pädevuse 
kohta on piisavalt tõendeid. See on nn ühtse auditi põhimõte. Sektoripõhistes õigusaktides ei 
ole seda teemat puudutavate täiendavate eeskirjade järele vajadust.

Muudatusettepanek 558
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Auditeid tehes võtavad komisjon ja 
sertifitseerimisasutus nõuetekohaselt 
arvesse ühekordse auditi ja 
proportsionaalsuse põhimõtet seoses liidu 
eelarvele avalduva riski tasemega. 
Välditakse sama komisjonile 
deklareeritud kulu korduvat auditeerimist, 
et vähendada juhtimiskontrollide ja 
audititega seotud kulutusi ning 
toetusesaajate halduskoormust. 
Programmide puhul, millega seoses 
komisjon leiab, et sertifitseerimisasutuse 
arvamus on usaldusväärne, piirduvad 
komisjoni enda auditid 
sertifitseerimisasutuse töö 
auditeerimisega.

Or. de

Selgitus

Ühtse auditi põhimõttele tuleb avaldada poolehoidu kontrollikoormuse tungivalt vajaliku 
vähendamise ja eelkõige toetusesaajate mitmekordsetest audititest vabastamise seisukohast. 
Määruse ettepanekutes puudub aga kohustuslik säte, et komisjon tugineb 
sertifitseerimisasutuse audititegevusele, kui ta on usaldusväärselt auditeerinud (on praegu 
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vaid mittekohustuslik säte). Artikli 46 sõnastust horisontaalse määruse kohta tuleks sätte 
kohaselt struktuurifondide osas kohandada.

Muudatusettepanek 559
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks liikmesriikide poolt 
vastavalt riiklikele õigus- ja 
haldusnormidele või aluslepingu artiklile 
287 või aluslepingu artikli 322 alusel 
korraldatud mis tahes kontrolli või 
nõukogu määrusel (Euratom, EÜ) nr 
2185/96 põhinevat kontrolli, võib komisjon 
liikmesriikides teostada kontrolle, et 
kindlaks teha eelkõige järgmist:

Ilma et see piiraks liikmesriikide poolt 
vastavalt riiklikele õigus- ja 
haldusnormidele või aluslepingu artiklile 
287 või aluslepingu artikli 322 alusel 
korraldatud mis tahes kontrolli või 
nõukogu määrusel (Euratom, EÜ) nr 
2185/96 põhinevat kontrolli, võib komisjon 
liikmesriikides teostada kontrolle, välja 
arvatud tingimuslikkus, et kindlaks teha 
eelkõige järgmist:

Or. en

Selgitus

Tingimuslikkusega seoses on kontrollimise kord ja eeskirjad kehtestatud, sealhulgas kontrolli 
laiendamine lõplikule toetusesaajale, mis on vastuolus lihtsustamise eesmärgiga. Tuleks 
selgelt märkida, et selles artiklis ei käsitleta tingimuslikkust.

Muudatusettepanek 560
Michel Dantin, Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) kas artikli 5 lõike 2 ja artikli 6 alla 
kuuluvatel ja määruses (EL) nr.../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] osutatud 
sekkumistele vastavatel kuludel on 
konkreetne väljund, nagu on esitatud iga-
aastases tulemusaruandes;

välja jäetud
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Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on lisatud, sest raportöör soovib tulemuslikkust kontrollida ainult mitme 
aasta kaupa ja kaotada seega tulemuste iga-aastased kontrollid.

Muudatusettepanek 561
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) kas artikli 5 lõike 2 ja artikli 6 alla 
kuuluvatel ja määruses (EL) nr.../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] osutatud 
sekkumistele vastavatel kuludel on 
konkreetne väljund, nagu on esitatud iga-
aastases tulemusaruandes;

(b) kas artikli 5 lõike 2 ja artikli 6 alla 
kuuluvatel ja määruses (EL) nr.../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] osutatud 
sekkumistele vastavatel kuludel on 
konkreetne väljund, nagu on esitatud kord 
kolme aasta jooksul esitatavas
tulemusaruandes;

Or. en

Muudatusettepanek 562
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m) kas sertifitseerimisasutuse töö on 
tehtud kooskõlas artikliga 11 ja käesoleva 
peatüki 2. jaoga;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 47 punkt c tuleks välja jätta, kuna see võimaldab komisjonil korraldada erinevaid 
auditeid, mis käsitlevad riikliku ÜPP strateegiakavade rakendamist. See on vastuolus ühtse 
auditi põhimõttega ja tekitab ebakindlust.
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Muudatusettepanek 563
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1– lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide juhtimissüsteemides 
tuvastatud tõsiste puuduste korral võib 
komisjoni kontrolle laiendada asjaomaste 
maksedokumentide olemasolu 
kontrollimisele, nende vastavuse ning 
määruses (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] sätestatud sekkumiste raames 
artikli 5 lõikes 2 ja artiklis 6 osutatud 
kulutuste tegemise ja kontrollimise 
tingimuste kontrollimisele.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et komisjon võib liikmesriikide 
juhtimissüsteemides tuvastatud tõsiste puuduste korral laiendada kontrolle asjaomaste 
maksedokumentide olemasolu kontrollimisele, nende vastavuse ning määruses (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] sätestatud sekkumiste raames artikli 5 lõikes 2 ja artiklis 6 
osutatud kulutuste tegemise ja kontrollimise tingimuste kontrollimisele.

Muudatusettepanek 564
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikidel on alati võimalus kontrolli 
kohta vastuväiteid esitada; selleks tuleb 
luua lepituskomitee. Korduskontrollide 
korral või juhul, kui mõni kontrollidest on 
ilmselgelt ebaproportsionaalne, tohib 
asjaomane liikmesriik pöörduda Euroopa 
Liidu Kohtu poole, et õigusrikkumine 
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lõpetada.

Or. fr

Muudatusettepanek 565
Maria Lidia Senra Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

111. Liikmesriigid teevad komisjonile 
kättesaadavaks kogu teabe eeskirjade 
eiramise kohta määruse (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 tähenduses ja ÜPP 
strateegiakava raames liikmesriikide poolt 
kehtestatud tingimustele mittevastamise 
muude juhtude kohta, oletatavate 
pettusejuhtumite kohta ning teabe 
nimetatud eeskirjade eiramise ja pettustega 
seoses alusetute maksete tagasinõudmiseks 
vastavalt käesoleva peatüki 3. jaole võetud 
meetmete kohta.

3. Liikmesriigid teevad komisjonile 
ning oma kodanikele kättesaadavaks kogu 
teabe eeskirjade eiramise kohta määruse 
(EÜ, Euratom) nr 2988/95 tähenduses ja 
ÜPP strateegiakava raames liikmesriikide 
poolt kehtestatud tingimustele 
mittevastamise muude juhtude kohta, 
oletatavate pettusejuhtumite kohta ning 
teabe nimetatud eeskirjade eiramise ja 
pettustega seoses alusetute maksete 
tagasinõudmiseks vastavalt käesoleva 
peatüki 3. jaole võetud meetmete kohta. 
Komisjon kogub kokku kõnealuse teabe 
ning koostab selle kohta iga-aastased 
aruanded, mis on kättesaadavad ka 
avalikult.

Or. es

Muudatusettepanek 566
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

111. Liikmesriigid teevad komisjonile 
kättesaadavaks kogu teabe eeskirjade 
eiramise kohta määruse (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 tähenduses ja ÜPP 
strateegiakava raames liikmesriikide poolt 
kehtestatud tingimustele mittevastamise 

3. Liikmesriigid teevad komisjonile 
kättesaadavaks kogu teabe eeskirjade 
eiramise kohta määruse (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 tähenduses ja ÜPP 
strateegiakava raames liikmesriikide poolt 
kehtestatud tingimustele mittevastamise 
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muude juhtude kohta, oletatavate 
pettusejuhtumite kohta ning teabe 
nimetatud eeskirjade eiramise ja pettustega 
seoses alusetute maksete tagasinõudmiseks 
vastavalt käesoleva peatüki 3. jaole võetud 
meetmete kohta.

muude juhtude kohta, oletatavate 
pettusejuhtumite kohta ning teabe 
nimetatud eeskirjade eiramise ja pettustega 
seoses alusetute maksete tagasinõudmiseks 
vastavalt käesoleva peatüki 3. jaole võetud 
meetmete kohta. Komisjon võtab selle 
teabe kokku ja koostab mitmeaastased 
aruanded, mis muudetakse üldsusele 
kättesaadavaks ja edastatakse Euroopa 
Parlamendile.

Or. en

Selgitus

On oluline, et üldsus ja parlament oleksid kursis eeskirjade eiramise ja tingimustele 
mittevastamise juhtudega.

Muudatusettepanek 567
Maria Heubuch
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

111. Liikmesriigid teevad komisjonile 
kättesaadavaks kogu teabe eeskirjade 
eiramise kohta määruse (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 tähenduses ja ÜPP 
strateegiakava raames liikmesriikide poolt 
kehtestatud tingimustele mittevastamise 
muude juhtude kohta, oletatavate 
pettusejuhtumite kohta ning teabe 
nimetatud eeskirjade eiramise ja pettustega 
seoses alusetute maksete tagasinõudmiseks 
vastavalt käesoleva peatüki 3. jaole võetud 
meetmete kohta.

3. Liikmesriigid teevad komisjonile 
kättesaadavaks kogu teabe eeskirjade 
eiramise kohta määruse (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 tähenduses ja ÜPP 
strateegiakava raames liikmesriikide poolt 
kehtestatud tingimustele mittevastamise 
muude juhtude kohta, oletatavate 
pettusejuhtumite kohta ning teabe 
nimetatud eeskirjade eiramise ja pettustega 
seoses alusetute maksete tagasinõudmiseks 
vastavalt käesoleva peatüki 3. jaole võetud 
meetmete kohta. Komisjon võtab selle 
teabe kokku ja avaldab mitmeaastased 
aruanded, mis edastatakse Euroopa 
Parlamendile.

Or. en
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Selgitus

See on kooskõlas läbipaistvuse põhimõttega ning toetab Euroopa Parlamendi kontrollirolli, 
mida täidab eelarvekontrollikomisjon.

Muudatusettepanek 568
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

112. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust erikohustustega, mida 
liikmesriikidel tuleb täita käesoleva 
peatüki alusel, ja eeskirjadega eelkõige 
kriteeriumide kohta, mille alusel tehakse 
kindlaks eeskirjade eiramise juhud 
määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 
tähenduses ning ÜPP strateegiakava 
raames liikmesriikide poolt kehtestatud 
tingimustele mittevastamise muud juhud, 
millest tuleb teatada ja mille kohta tuleb 
esitada andmed.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Arvestades, et eesmärk on liikuda eemale tingimustele mittevastamise süvitsi reguleerimisest 
ja kontrollimisest, olen seisukohal, et käesolevas määruses tuleks sätestada vaid mõned 
üldised eeskirjade eiramise ja tingimustele mittevastamise põhimõtted ning kõik ülejäänu 
tuleks jätta liikmesriikide otsustada.

Muudatusettepanek 569
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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112. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat määrust 
erikohustustega, mida liikmesriikidel 
tuleb täita käesoleva peatüki alusel, ja 
eeskirjadega eelkõige kriteeriumide kohta, 
mille alusel tehakse kindlaks eeskirjade 
eiramise juhud määruse (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 tähenduses ning ÜPP 
strateegiakava raames liikmesriikide poolt 
kehtestatud tingimustele mittevastamise 
muud juhud, millest tuleb teatada ja mille 
kohta tuleb esitada andmed.

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat määrust 
seoses OLAFile esitatavate andmetega.

Or. en

Selgitus

Selles artiklis peaks olema praegu kasutatavate sõnade, näiteks „erikohustused“ asemel 
üksikasjalikum volituste delegeerimine. „Erikohustustega delegeeritud õigusaktide“ asemel 
tuleks volituste delegeerimine selgemalt sõnastada. Kui see puudutab OLAFi teabevajadust, 
on see võimalik. Subsidiaarsuse tagamiseks peaks eeskirjade eiramise määratlus jääma 
samuti liikmesriikide otsustada. Uued õigusaktid peaksid tunnustama liikmesriikide 
aruandluskohustust vahendite vastutustundliku kasutamise ja karistuste puhul. Volitused 
peavad olema rangelt piiratud ja täpsed.

Muudatusettepanek 570
Michel Dantin, Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid hõlmavad 
esitatud raamatupidamise aastaaruannete 
täielikkust, täpsust ja tõesust ja nad ei piira 
artiklite 52 ja 53 kohaselt edaspidi 
vastuvõetavate rakendusaktide 
kohaldamist.

Kõnealused rakendusaktid hõlmavad 
esitatud raamatupidamise aastaaruannete 
täielikkust, täpsust ja tõesust ja nad ei piira 
artikli 53 kohaselt edaspidi vastuvõetavate 
rakendusaktide kohaldamist.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on lisatud, sest raportöör soovib tulemuslikkust kontrollida ainult mitme 
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aasta kaupa ja kaotada seega tulemuste iga-aastased kontrollid. Seetõttu on põhjendatud 
käesolevale artiklile tehtud viite kustutamine, milles käsitletakse iga-aastase tulemusaruande 
kontrollimist ja heakskiitmist, sest kui selline kontroll kaob, ei ole põhjust artiklit alles jätta.

Muudatusettepanek 571
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse lõikes 1 sätestatud 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja 
heakskiitmise eeskirjad seoses lõike 1 
teises lõigus osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmise ja nenderakendamisega
võetavate meetmetega, sealhulgas 
komisjoni ja liikmesriikide vahelise 
teabevahetusega ning tähtaegadega, millest 
tuleb kinni pidada.

Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega kehtestatakse lõikes 1 
sätestatud raamatupidamisarvestuse 
kontrollimise ja heakskiitmise eeskirjad 
seoses lõike 1 teises lõigus osutatud 
rakendusaktide vastuvõtmise ja nende
rakendamisega võetavate meetmetega, 
sealhulgas komisjoni ja liikmesriikide 
vahelise teabevahetusega ning 
tähtaegadega, millest tuleb kinni pidada.

Or. en

Muudatusettepanek 572
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 573
Michel Dantin, Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 52 välja jäetud

Iga-aastase tulemusaruande 
kontrollimine ja heakskiitmine

116.

Kui artikli 5 lõike 2 ja artikli 6 alla 
kuuluvatel ja määruses (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] osutatud 
sekkumistele vastavatel kuludel ei ole 
konkreetset väljundit iga-aastases 
tulemusaruandes esitatud, võtab komisjon 
enne asjaomasele eelarveaastale järgneva 
aasta 15. oktoobrit vastu rakendusaktid, 
milles määratakse kindlaks summad, 
mida liidupoolse rahastamise raames 
vähendatakse. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse artikli 53 kohaselt 
edaspidi vastuvõetavate rakendusaktide 
sisu.

Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

117. Komisjon hindab vähendatavaid 
summasid sekkumiseks deklareeritud iga-
aastaste kulude ja aruandes esitatud 
asjaomasele väljundile vastava summa 
vahelise erinevuse alusel kooskõlas 
riikliku ÜPP strateegiakavaga, võttes 
arvesse liikmesriigi esitatud põhjendusi.

118. Enne lõikes 1 osutatud rakendusakti 
vastuvõtmist annab komisjon 
liikmesriikidele võimaluse esitada oma 
märkused ja põhjendada mis tahes 
erinevusi.

119. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega asjaomaselt liikmesriigilt 
saadud põhjenduste kriteeriumide ja 
vähendamiste kohaldamise meetodite ja 
kriteeriumide kohta.

120.
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Komisjon võtab vastu rakendusaktid, 
millega kehtestatakse eeskirjad seoses 
lõikes 1 osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmise ja nende rakendamisega 
võetavate meetmetega, sealhulgas 
komisjoni ja liikmesriikide vahelise 
teabevahetusega ning tähtaegadega, 
millest tuleb kinni pidada.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek on lisatud, sest raportöör soovib tulemuslikkust kontrollida ainult mitme 
aasta kaupa ja kaotada seega tulemuste iga-aastased kontrollid. Seetõttu on põhjendatud 
käesoleva artikli kustutamine, milles käsitletakse iga-aastase tulemusaruande kontrollimist ja 
heakskiitmist. Kui selline kontroll kaob, ei ole põhjust artiklit alles jätta.

Muudatusettepanek 574
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

52 Iga-aastase tulemusaruande 
kontrollimine ja heakskiitmine

52 Tulemusaruande kontrollimine ja 
heakskiitmine

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjon teeb ka selles eelnõus ettepaneku ELi liikmesriikide iga-aastase 
aruandekohustuse kohta ning iga-aastase tulemusaruande kontrollimise ja heakskiitmise 
kohta komisjoni poolt, sarnaselt teistele ELi fondidele. Ma ei saa seda uut elementi toetada, 
sest riiklikud ja piirkondlikud asutused ei saaks igal aastal esitatavaks tulemusaruandeks 
vajalikke andmeid koguda ega sortida. Kord kolme aasta jooksul esitatav aruandlus oleks 
palju teostatavam, mis tagaks aruannete täpsuse ja usaldusväärsuse.
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Muudatusettepanek 575
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 5 lõike 2 ja artikli 6 alla 
kuuluvatel ja määruses (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] osutatud 
sekkumistele vastavatel kuludel ei ole 
konkreetset väljundit iga-aastases
tulemusaruandes esitatud, võtab komisjon 
enne asjaomasele eelarveaastale järgneva 
aasta 15. oktoobrit vastu rakendusaktid, 
milles määratakse kindlaks summad, mida 
liidupoolse rahastamise raames 
vähendatakse. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse artikli 53 kohaselt 
edaspidi vastuvõetavate rakendusaktide 
sisu.

Kui artikli 5 lõike 2 ja artikli 6 alla 
kuuluvatel ja määruses (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] osutatud 
sekkumistele vastavatel kuludel ei ole 
vähemalt 50 % konkreetsest väljundist
tulemusaruandes esitatud, alustab 
komisjon kohe tehnilist arutelu selle 
liikmesriigi asjaomase ametiasutusega, et 
leida viis olukorra sujuvaks 
lahendamiseks. Kui nad ei jõua 6 kuu 
jooksul lahenduseni, võib komisjon enne 
asjaomasele eelarveaastale järgneva aasta 
15. oktoobrit võtta vastu rakendusaktid, 
milles määratakse kindlaks summad, mida 
liidupoolse rahastamise raames 
vähendatakse. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse artikli 53 kohaselt 
edaspidi vastuvõetavate rakendusaktide 
sisu.

Or. en

Selgitus

Puuduvate väljundite puhul ei ole sätestatud läve, mistõttu toimuvad tõenäoliselt tugevad 
vähendamised. See tekst tuleb täpsustada või välja jätta.

Muudatusettepanek 576
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui artikli 5 lõike 2 ja artikli 6 alla 
kuuluvatel ja määruses (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] osutatud 

Kui artikli 5 lõike 2 ja artikli 6 alla 
kuuluvatel ja määruses (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] osutatud 
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sekkumistele vastavatel kuludel ei ole 
konkreetset väljundit iga-aastases 
tulemusaruandes esitatud, võtab komisjon 
enne asjaomasele eelarveaastale järgneva 
aasta 15. oktoobrit vastu rakendusaktid, 
milles määratakse kindlaks summad, mida 
liidupoolse rahastamise raames 
vähendatakse. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu, ilma et see piiraks 
käesoleva määruse artikli 53 kohaselt 
edaspidi vastuvõetavate rakendusaktide 
sisu.

sekkumistele vastavatel kuludel ei ole 
artikli 8 lõike 3 punktis 2 osutatud kulude 
tegemise kohta konkreetset väljundit iga-
aastases tulemusaruandes esitatud, võtab 
komisjon enne asjaomasele eelarveaastale 
järgneva aasta 15. oktoobrit vastu 
rakendusaktid, milles määratakse kindlaks 
summad, mida liidupoolse rahastamise 
raames vähendatakse. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu, ilma et see 
piiraks käesoleva määruse artikli 53 
kohaselt edaspidi vastuvõetavate 
rakendusaktide sisu.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud mudeli muutmine ei tohi olla osaline ega põhjustada taas ÜPP 
strateegiakavaga seotud meetmete jaoks kahte kulude kontrollimise ja heakskiitmise loogikat. 
Tulemuslikkuse lähenemisviisiga peab olema võimalik kulude vastavuskontroll täielikult 
asendada. Juhtimissüsteemide nõuetekohane toimimine tuleb makseasutuse akrediteerimise 
raames eelvalideerida. Komisjon võib samuti programmitöö jooksul järelevalvet korraldada 
ja soovitusi teha.

Muudatusettepanek 577
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 578
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega. Komisjon teavitab 
asjaomast liikmesriiki oma kavatsusest 
ning annab liikmesriigile võimaluse 
esitada märkuseid vähemalt 30 tööpäeva 
jooksul, enne kui ta esitab kooskõlas 
määruse (EL) nr 182/20 artikli 3 lõikega 3 
rakendusakti eelnõu.

Or. en

Muudatusettepanek 579
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega. Komisjon teavitab 
liikmesriiki oma kavatsusest ning annab 
liikmesriigile aega märkuste esitamiseks, 
enne kui ta esitab eelnõu, kusjuures 
märkuste esitamise periood ei tohi olla 
pikem kui 30 päeva.

Or. en

Muudatusettepanek 580
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

117. Komisjon hindab vähendatavaid 
summasid sekkumiseks deklareeritud iga-
aastaste kulude ja aruandes esitatud 

2. Komisjon hindab vähendatavaid 
summasid sekkumiseks deklareeritud iga-
aastaste kulude ja aruandes esitatud 
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asjaomasele väljundile vastava summa 
vahelise erinevuse alusel kooskõlas riikliku 
ÜPP strateegiakavaga, võttes arvesse 
liikmesriigi esitatud põhjendusi.

asjaomasele väljundile vastava summa 
vahelise erinevuse alusel kooskõlas riikliku 
ÜPP strateegiakavaga, võttes arvesse 
liikmesriigi esitatud põhjendusi. 
Vähendamised puudutavad ainult 
selliseks sekkumiseks deklareeritud 
kulusid, millel puudub vastav väljund.

Or. en

Muudatusettepanek 581
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

118. Enne lõikes 1 osutatud rakendusakti 
vastuvõtmist annab komisjon 
liikmesriikidele võimaluse esitada oma 
märkused ja põhjendada mis tahes 
erinevusi.

3. Enne lõikes 1 osutatud rakendusakti 
vastuvõtmist annab komisjon 
liikmesriikidele võimalused esitada oma 
märkused, põhjendada mis tahes erinevusi 
ja arutada 6 kuu jooksul komisjoniga 
eksperttasemel tehnilisi küsimusi.

Or. en

Selgitus

Vaja on piisavalt aega mõistlike arutelude jaoks ning sügavate kokkulepete saavutamiseks 
vaidlusalustes küsimustes.

Muudatusettepanek 582
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

119. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust eeskirjadega asjaomaselt 
liikmesriigilt saadud põhjenduste 

välja jäetud
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kriteeriumide ja vähendamiste 
kohaldamise meetodite ja kriteeriumide 
kohta.

Or. en

Selgitus

Delegeerimise ulatus ja sisu on ebaselged, kogu menetlusega kaasnevad potentsiaalselt 
loendamatud riskid, isegi kui rakendamise üldised tulemused on rahuldavad.

Muudatusettepanek 583
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

119. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust eeskirjadega asjaomaselt 
liikmesriigilt saadud põhjenduste 
kriteeriumide ja vähendamiste 
kohaldamise meetodite ja kriteeriumide 
kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 584
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule käesoleva 
artikli rakendamise kohta aruande.

Or. sl
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Selgitus

Kuna uus ÜPP rakendamismudel põhineb tulemuslikkusel ja selle alusel võidakse teha 
finantskorrektsioone, tuleks Euroopa Parlamenti ja nõukogu teatavate sätete rakendamisest 
korrapäraselt teavitada.

Muudatusettepanek 585
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Iga-aastase tulemusaruande kontrollimise ja heakskiitmise sissetoomine ning 
vastavuskontrolli menetluse säilitamine loovad liikmesriikide jaoks keerulisema ja 
finantsiliselt riskantsema olukorra, mistõttu tuleks kombineeritud süsteemi asemel kasutada 
tulemustel põhinevat või vastavusel põhinevat lähenemisviisi. Artikkel 53 tuleks välja jätta või 
täielikult ümber teha.

Muudatusettepanek 586
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 a

Ühissätted

1. Iga eeskirjade eiramise või muude 
toetusesaajate poolsete rikkumiste tõttu 
alusetult tehtud makse puhul taotlevad 
liikmesriigid selle tagasinõudmist 
toetusesaajalt 18 kuu jooksul pärast seda, 
kui eeskirjade eiramist kinnitav 
kontrolliaruanne või sarnane dokument 
on heaks kiidetud ja, kui see on 
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asjakohane, makseasutuse või 
tagasinõudmise eest vastutava asutuse 
poolt kätte saadud. Vastavad summad 
kantakse tagasinõudmise taotlemise ajal 
makseasutuse võlgnike registrisse.

2. Kui tagasinõudmist ei ole toimunud 
nelja aasta jooksul alates 
tagasinõudmistaotluse kuupäevast või 
kaheksa aasta jooksul, kui 
tagasinõudmine toimub siseriikliku kohtu 
kaudu, kaetakse tagasinõudmata maksega 
seonduvad finantstagajärjed 50 % 
ulatuses asjaomase liikmesriigi poolt ja 50 
% ulatuses liidu eelarvest, piiramata 
asjaomase liikmesriigi kohustust järgida 
tagasinõudemenetlusi vastavalt artiklile 
58.

Kui tagasinõudemenetluse raames 
konstateeritakse eeskirjade eiramiste 
puudumist lõplikku laadi haldusakti või 
kohtuotsusega, deklareerib asjaomane 
liikmesriik fondide kuluna tema poolt 
esimese lõigu alusel kantud 
finantskohustuse.

Kui tagasinõudmine ei ole asjaomasest 
liikmesriigist mitteolenevatel põhjustel 
võimalik käesoleva lõike esimeses lõigus 
kindlaksmääratud tähtaja jooksul ja 
tagasinõutav summa ületab 1 miljonit 
eurot, võib komisjon liikmesriigi taotlusel 
tähtaega siiski pikendada esialgse 
ajavahemiku pikkusest kuni poole võrra.

3. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada 
tagasinõudemenetlust mitte alustada. 
Sellise otsuse võib teha üksnes järgmistel 
juhtudel:

(a) tagasinõudmisel juba kantud ja 
ettenähtavad kulud on suuremad kui 
tagasinõutav summa, peetakse seda 
tingimust täidetuks, kui

i) toetusesaajalt toetuskava või 
toetusmeetme raames tehtava 
individuaalse maksena tagasinõutava 
summa suurus ilma intressideta ei ole 
suurem kui 100 eurot või
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ii) toetusesaajalt toetuskava või 
toetusmeetme raames tehtava 
individuaalse maksena tagasinõutava 
summa suurus ilma intressideta on 
vahemikus 100 eurot kuni 250 eurot ning 
kui asjaomane liikmesriik kohaldab 
vastavalt oma siseriiklikule õigusele 
siseriiklike võlgade sissenõudmisest 
loobumise suhtes lävendit, mis on sama 
suur või suurem kui tagasinõutav summa;

(b) kui tagasinõudmine osutub võimatuks 
võlgniku või eeskirjade eiramise eest 
juriidilist vastutust kandvate isikute 
asjaomase liikmesriigi õigusaktide 
kohaselt tuvastatud ja tunnistatud 
maksejõuetuse tõttu.

Kui käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud otsus võetakse vastu enne, kui 
võlgnetava summa suhtes on kohaldatud 
lõikes 2 osutatud eeskirju, kaetakse 
tagasinõudmata maksega seonduvad 
finantstagajärjed liidu eelarvest.

4. Liikmesriik kajastab artikli 8 lõike 3 
punkti a kohaselt komisjonile 
saadetavates raamatupidamise 
aastaaruannetes käesoleva artikli lõike 2 
kohaselt liikmesriigi kanda olevad 
summad. Komisjon kontrollib selle 
kohaldamist ja teeb vajalikud kohandused 
artiklis 51 osutatud rakendusaktis.

5. Komisjon võib, tingimusel et on 
järgitud artikli 53 lõikes 3 sätestatud 
menetlust, võtta vastu rakendusaktid liidu 
eelarvesse kantud summade liidu 
rahastamisest väljajätmise kohta, kui

(a) liikmesriik ei ole täitnud lõikes 1 
osutatud tähtaegu;

(b) komisjon leiab, et liikmesriigi lõike 3 
alusel tehtud otsus mitte alustada 
tagasinõudemenetlust ei ole põhjendatud;

(c) komisjon leiab, et eeskirjade eiramine 
või tagasinõudmata jätmine tulenevad 
liikmesriigi haldusasutustele või muudele 
ametiasutustele süüks pandavast 
eeskirjade eiramisest või hooletusest.



PE630.688v01-00 154/173 AM\1170200ET.docx

ET

Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega. Enne selliste 
rakendusaktide vastuvõtmist rakendatakse 
lõikes 3 osutatud menetlust.

Or. fr

Selgitus

Määruse eesmärk on taastada määruse 1306/2013 artiklis 54 osutatud ühised ja ühtlustatud 
eeskirjad alusetult toetusesaajale tehtud maksete tagasinõudmise kohta, mis on tingitud 
eeskirjade eiramisest või rikkumisest. Muudatusettepaneku eesmärk on taastada 
põllumajandustootjate ja teiste ÜPP fondidest toetusesaajate võrdne kohtlemine ühtsel turul.

Muudatusettepanek 587
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 a ( uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 a

Tagasinõudmine mittevastavuse korral

1. Liikmesriigid taotlevad toetusesaajatelt 
tagasinõudmist alusetult tehtud makse 
puhul pärast toetusesaaja poolset 
eeskirjade eiramist või muid ÜPP 
strateegiakavas osutatud sekkumiste 
tingimustele mittevastavuse juhte ning 
vajadusel algatavad sel eesmärgil 
kohtumenetluse.

2. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada 
tagasinõudemenetlust mitte alustada. 
Sellise otsuse võib teha üksnes järgmistel 
juhtudel:

(a) tagasinõudmisel juba kantud ja 
ettenähtavad kulud on suuremad kui 
tagasinõutav summa, peetakse seda 
tingimust täidetuks, kui

(i) toetusesaajalt sekkumise raames 
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tehtava individuaalse maksena 
tagasinõutava summa suurus ilma 
intressideta ei ole suurem kui 100 eurot 
või

(ii) toetusesaajalt sekkumise raames 
tehtava individuaalse maksena 
tagasinõutava summa suurus ilma 
intressideta on vahemikus 100 eurot kuni 
250 eurot ning kui asjaomane liikmesriik 
kohaldab vastavalt oma siseriiklikule 
õigusele siseriiklike võlgade 
sissenõudmisest loobumise suhtes 
lävendit, mis on sama suur või suurem 
kui tagasinõutav summa;“.

(b) tagasinõudmine osutub võimatuks, 
kuna võlgnik või eeskirjade eiramise eest 
juriidilist vastutust kandvad isikud on 
siseriikliku õiguse kohaselt tunnistatud 
maksejõuetuks.

Or. en

Selgitus

Liidu tasandi üldeeskirjade taassissetoomine praegusest määrusest (kohandatud kujul).

Muudatusettepanek 588
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et artikli 5 lõikes 2 ja 
artiklis 6 osutatud kulud ei ole tehtud 
kooskõlas liidu õigusega, võtab komisjon 
vastu rakendusaktid, millega määratakse 
liidupoolsest rahastamisest väljajäetavad 
summad.

Kui komisjon leiab, et artikli 5 lõikes 2 ja 
artiklis 6 osutatud kulud, välja arvatud 
määruses (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] osutatud sekkumisliikide korral,
ei ole tehtud kooskõlas liidu õigusega, 
võtab komisjon vastu rakendusaktid, 
millega määratakse liidupoolsest 
rahastamisest väljajäetavad summad.

Or. fr
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Selgitus

Komisjoni kavandatud mudeli muutmine ei tohi olla osaline ega põhjustada taas ÜPP 
strateegiakavaga seotud meetmete jaoks kahte kulude kontrollimise ja heakskiitmise loogikat. 
Tulemuslikkuse lähenemisviisiga peab olema võimalik kulude vastavuskontroll täielikult 
asendada. Juhtimissüsteemide nõuetekohane toimimine tuleb makseasutuse akrediteerimise 
raames eelvalideerida. Komisjon võib samuti programmitöö jooksul järelevalvet korraldada 
ja soovitusi teha.

Muudatusettepanek 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruses (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] osutatud sekkumisliikide puhul 
kohaldatakse esimeses lõigus osutatud 
liidu rahastatavatest kuludest 
väljaarvamist üksnes liikmesriikide 
juhtimissüsteemides esinevate tõsiste 
puuduste korral.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud mudeli muutmine ei tohi olla osaline ega põhjustada taas ÜPP 
strateegiakavaga seotud meetmete jaoks kahte kulude kontrollimise ja heakskiitmise loogikat. 
Tulemuslikkuse lähenemisviisiga peab olema võimalik kulude vastavuskontroll täielikult 
asendada. Juhtimissüsteemide nõuetekohane toimimine tuleb makseasutuse akrediteerimise 
raames eelvalideerida. Komisjon võib samuti programmitöö jooksul järelevalvet korraldada 
ja soovitusi teha.

Muudatusettepanek 590
Bas Belder, Jan Huitema

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses artikli 57 lõike 1 punktiga e ei 
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peaks liikmesriigid väljaarvamise otsuse 
puhul nõudma tagasi summasid 
toetusesaajatelt, kes tegutsesid heas usus.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks toetusesaajate jaoks, eelkõige seoses programmidega, peab olema 
mõistlik kindlus selle osas, et eraldatud ÜPP toetusi ei nõuta tagasi konkreetsete 
toetusesaajate tasandil, välja arvatud pettuse korral.

Muudatusettepanek 591
Annie Schreijer-Pierik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses artikli 57 lõike 1 punktiga e ei 
peaks liikmesriigid väljaarvamise otsuse 
puhul nõudma tagasi summasid 
toetusesaajatelt, kes tegutsesid heas usus.

Or. en

Selgitus

Kartus, et toetus nõutakse tagasi pikkade auditeerimismenetluste tõttu aastaid pärast selle 
saamist, tekitab sageli heas usus tegutsevates põllumajandustootjates ja muudes 
toetusesaajates suurt ebakindlust. Põllumajandustootjatele ja tootjaorganisatsioonidele tuleb 
tagada mõistlik kindlustunne, et ÜPP toetust ei nõuta pärast selle eraldamist tagasi, välja 
arvatud juhul, kui on toimunud pettus või muu olukord, kus asjaomane toetusesaaja ei ole 
tegutsenud heas usus.

Muudatusettepanek 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Esimest lõiku ei kohaldata riiklikes ÜPP 
strateegiakavades ja liikmesriigi 
õigusnormides sätestatud üksikute 
toetusesaajate rahastamiskõlblikkuse 
tingimustele mittevastavuse juhtude 
suhtes.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Komisjoni kavandatud mudeli muutmine ei tohi olla osaline ega põhjustada taas ÜPP 
strateegiakavaga seotud meetmete jaoks kahte kulude kontrollimise ja heakskiitmise loogikat. 
Tulemuslikkuse lähenemisviisiga peab olema võimalik kulude vastavuskontroll täielikult 
asendada. Juhtimissüsteemide nõuetekohane toimimine tuleb makseasutuse akrediteerimise 
raames eelvalideerida. Komisjon võib samuti programmitöö jooksul järelevalvet korraldada 
ja soovitusi teha.

Muudatusettepanek 593
Michel Dantin, Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata riiklikes ÜPP 
strateegiakavades ja liikmesriigi 
õigusnormides sätestatud üksikute 
toetusesaajate rahastamiskõlblikkuse 
tingimustele mittevastavuse juhtude 
suhtes.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Käesoleva täiendava muudatusettepaneku eesmärk on leida kesktee iga-aastase 
tulemuspõhise kontrollisüsteemi, liidu eesmärkide täitmise osas liikmesriikide edusammude 
mitmeaastase seire eeliste ning kehtiva olukorra juurde tagasipöördumise (ainult 
vastavushinnang) vahel. Nende kolme süsteemi lisamine ei tundu realistlik, seetõttu tehakse 
ettepanek säilitada ainult kulude vastavushinnangud ja mitmeaastane tulemuslikkuse seire 
süsteem.
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Muudatusettepanek 594
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

122. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud puuduste raskusastme 
alusel.

2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud puuduste raskusastme 
alusel. Tingimuslikkusega seotud 
finantskorrektsioonid peavad põhinema 
halduskaristuste kohaldamatajätmisega 
seotud puuduste kalkulatsioonil. Kui seda 
ei ole võimalik mõistlike jõupingutustega 
kindlaks määrata, kasutatakse 
kindlamääralisi korrektsioone.

Or. en

Selgitus

Komisjon on teatanud, et finantskorrektsioonide arvutamise ainus vastuvõetav meetod on 
kindlamääraline summa. Tingimuslikkuse puhul peaks olema võimalik arvutada kulusid, mida 
ei ole kantud kooskõlas liidu õigusega, samamoodi nagu praegu, kui hinnatakse rahalise 
kahju riski, mis tuleneb halduskaristuste kohaldamatajätmisest. Liidule põhjustatud rahalist 
kahju peaks olema võimalik kindlamääralise korrektsiooni asemel täpsemalt kindlaks 
määrata.

Muudatusettepanek 595
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

122. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud puuduste raskusastme 
alusel.

2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud puuduste raskusastme 
alusel, võttes arvesse proportsionaalsuse 
põhimõtet.

Or. en
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Muudatusettepanek 596
Matt Carthy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

122. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud puuduste raskusastme 
alusel.

2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud puuduste raskusastme 
alusel, võttes vajalikul määral arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 597
Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 5 – lõik- a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) käesoleva peatüki III jao kohaselt 
kohaldatakse eeskirjade eiramisel 
tagasinõudemenetlust;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lisada juhtumite hulka, kus rahastamisest ei saa keelduda, 
olukord, kus eeskirjade eiramisele kohaldatakse määruse 1306/2013 artiklis 52 osutatud 
tagasinõudemenetlust.

Muudatusettepanek 598
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

126. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 

välja jäetud
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õigusakte, et täiendada käesolevat 
määrust eeskirjadega 
finantskorrektsioonide kohaldamise 
kriteeriumide ja metoodika kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 599
Franc Bogovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule käesoleva 
artikli rakendamise kohta aruande.

Or. sl

Selgitus

Kuna uus ÜPP rakendamismudel põhineb tulemuslikkusel ja selle alusel võidakse teha 
finantskorrektsioone, tuleks Euroopa Parlamenti ja nõukogu teatavate sätete rakendamisest 
korrapäraselt teavitada.

Muudatusettepanek 600
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 a

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul 
taotlevad liikmesriigid selle 
tagasinõudmist toetusesaajalt 18 kuu 
jooksul pärast seda, kui eeskirjade 
eiramist kinnitav kontrolliaruanne või 
sarnane dokument on heaks kiidetud ja, 
kui see on asjakohane, makseasutuse või 
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tagasinõudmise eest vastutava asutuse 
poolt kätte saadud. Kõnealused summad 
tuleb tagasinõudmise ajal kanda 
makseasutuse võlgnike registrisse.

2. Kui summat ei ole tagasi nõutud nelja 
aasta jooksul alates 
tagasinõudmistaotluse kuupäevast või 
kaheksa aasta jooksul, kui 
tagasinõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse tagasi nõudmata 
maksega seonduvad finantskulud 50 % 
ulatuses asjaomase liikmesriigi poolt ja 50 
% ulatuses ELi poolt, piiramata 
asjaomase liikmesriigi kohustust jätkata 
tagasinõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
57. Kui haldusmenetluse või lõpliku 
kohtumenetluse abil sooritatava 
tagasinõudmismenetluse käigus 
eeskirjade eiramist ei avastata, kantakse 
liikmesriigi poolt esimese lõigu kohaselt 
kantud rahaline maksumus kuludena 
fondidesse. Kui tagasinõudmine ei ole 
asjaomasest liikmesriigist mitteolenevatel 
põhjustel võimalik käesoleva lõike 
esimeses lõigus kindlaksmääratud tähtaja 
jooksul ja tagasinõutav summa ületab 1 
miljonit eurot, võib komisjon liikmesriigi 
taotlusel tähtaega siiski pikendada 
esialgse ajavahemiku pikkusest kuni 
poole võrra.

3. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada 
tagasinõudemenetlust mitte alustada.
Sellise otsuse võib teha üksnes järgmistel 
juhtudel:

a) kui juba kantud kulud ja tõenäoliselt 
tekkivad kulud on suuremad kui tagasi 
nõutav summa: seda tingimust peetakse 
täidetuks, kui: toetusesaajalt toetuskava 
või toetusmeetme raames tehtava 
individuaalse maksena tagasi nõutava 
summa suurus ilma intressideta ei ületa 
100 eurot või (ii) toetusesaajalt toetuskava 
või toetusmeetme raames tehtava 
individuaalse maksena tagasi nõutav 
summa on intressi arvestamata 
vahemikus 100 eurot kuni 150 eurot ning 
kui asjaomane liikmesriik kohaldab 
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vastavalt oma siseriiklikule õigusele 
siseriiklike võlgade sissenõudmisest 
loobumise suhtes lävendit, mis on sama 
suur või suurem kui tagasinõutav summa;

b) tagasinõudmine osutub võimatuks, 
kuna võlgnik või eeskirjade eiramise eest 
juriidilist vastutust kandvad isikud on 
siseriikliku õiguse kohaselt tunnistatud 
maksejõuetuks.

Kui käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud otsus võetakse vastu enne, kui 
võlgnetava summa suhtes on kohaldatud 
lõikes 2 osutatud eeskirju, kaetakse 
tagasinõudmata maksega seonduvad 
finantskulud ELi poolt.

4. Liikmesriik kajastab artikli 88 lõike 1 
punkti c alapunkti iii kohaselt komisjonile 
saadetavates raamatupidamise 
aastaaruannetes käesoleva artikli lõike 2 
kohaselt liikmesriigi kanda olevad 
summad. Komisjon kontrollib selle 
kohaldamist ja teeb vajalikud kohandused 
artiklis 51 osutatud rakendusaktis.

5. Komisjon võib, tingimusel et on 
järgitud artikli 53 lõikes 3 sätestatud 
menetlust, võtta vastu rakendusaktid 
tavaliselt liidu eelarvesse kantud 
summade liidu rahastamisest väljajätmise 
kohta, kui

a) liikmesriik ei ole järginud lõikes 1 
osutatud tähtaegu;

b) komisjon leiab, et liikmesriigi lõike 3 
alusel tehtud otsus mitte alustada 
tagasinõudemenetlust ei ole põhjendatud;

c) komisjon leiab, et eeskirjade eiramine 
või tagasinõudmata jätmine tulenevad 
liikmesriigi haldusasutustele või muudele 
ametiasutustele süüks pandavast 
eeskirjade eiramisest või hooletusest.
Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. pl
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Muudatusettepanek 601
Beata Gosiewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 a

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul 
taotlevad liikmesriigid selle 
tagasinõudmist toetusesaajalt 18 kuu 
jooksul pärast seda, kui eeskirjade 
eiramist kinnitav kontrolliaruanne või 
sarnane dokument on heaks kiidetud ja, 
kui see on asjakohane, makseasutuse või 
tagasinõudmise eest vastutava asutuse 
poolt kätte saadud. Kõnealused summad 
tuleb tagasinõudmise ajal kanda 
makseasutuse võlgnike registrisse.

2. Kui summat ei ole tagasi nõutud nelja 
aasta jooksul alates 
tagasinõudmistaotluse kuupäevast või 
kaheksa aasta jooksul, kui 
tagasinõudmine toimub liikmesriigi kohtu 
kaudu, kaetakse tagasi nõudmata 
maksega seonduvad finantskulud 50 % 
ulatuses asjaomase liikmesriigi poolt ja 50 
% ulatuses ELi poolt, piiramata 
asjaomase liikmesriigi kohustust jätkata 
tagasinõudmismenetlusi vastavalt artiklile 
57. Kui haldusmenetluse või lõpliku 
kohtumenetluse abil sooritatava 
tagasinõudmismenetluse käigus 
eeskirjade eiramist ei avastata, kantakse 
liikmesriigi poolt esimese lõigu kohaselt 
kantud rahaline maksumus kuludena 
fondidesse. Kui tagasinõudmine ei ole 
asjaomasest liikmesriigist mitteolenevatel 
põhjustel võimalik käesoleva lõike 
esimeses lõigus kindlaksmääratud tähtaja 
jooksul ja tagasinõutav summa ületab 1 
miljonit eurot, võib komisjon liikmesriigi 
taotlusel tähtaega siiski pikendada 
esialgse ajavahemiku pikkusest kuni 
poole võrra.
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3. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
võivad liikmesriigid otsustada 
tagasinõudemenetlust mitte alustada.
Sellise otsuse võib teha üksnes järgmistel 
juhtudel:

a) kui juba kantud kulud ja tõenäoliselt 
tekkivad kulud on suuremad kui tagasi 
nõutav summa: seda tingimust peetakse 
täidetuks, kui:

i) toetusesaajalt toetuskava või toetusfondi 
raames tehtava individuaalse maksena 
tagasinõutava summa suurus ilma 
intressideta ei ole suurem kui 100 eurot

ii) kui toetusesaajalt toetuskava või 
toetusfondi raames tehtava individuaalse 
maksena sissenõutava summa suurus 
ilma intressideta jääb 100 ja 150 euro 
vahele ning kui asjaomane liikmesriik 
kohaldab vastavalt oma siseriiklikule 
õigusele siseriiklike võlgade 
sissenõudmisest loobumise suhtes 
lävendit, mis on sama suur või suurem 
kui sissenõutav summa;

b) tagasinõudmine osutub võimatuks, 
kuna võlgnik või eeskirjade eiramise eest 
juriidilist vastutust kandvad isikud on 
siseriikliku õiguse kohaselt tunnistatud 
maksejõuetuks.

Kui käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud otsus võetakse vastu enne, kui 
võlgnetava summa suhtes on kohaldatud 
lõikes 2 osutatud eeskirju, kaetakse 
tagasinõudmata maksega seonduvad 
finantskulud ELi poolt.

4. Liikmesriik kajastab artikli 88 lõike 1 
punkti c alapunkti iii kohaselt komisjonile 
saadetavates raamatupidamise 
aastaaruannetes käesoleva artikli lõike 2 
kohaselt liikmesriigi kanda olevad 
summad. Komisjon kontrollib selle 
kohaldamist ja teeb vajalikud kohandused 
artiklis 51 osutatud rakendusaktis.

5. Komisjon võib, tingimusel et on 
järgitud artikli 53 lõikes 3 sätestatud 
menetlust, võtta vastu rakendusaktid 
tavaliselt liidu eelarvesse kantud 
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summade liidu rahastamisest väljajätmise 
kohta, kui

a) liikmesriik ei ole järginud lõikes 1 
osutatud tähtaegu;

b) komisjon leiab, et liikmesriigi lõike 3 
alusel tehtud otsus mitte alustada 
tagasinõudemenetlust ei ole põhjendatud;

c) komisjon leiab, et eeskirjade eiramine 
või tagasinõudmata jätmine tulenevad 
liikmesriigi haldusasutustele või muudele 
ametiasutustele süüks pandavast 
eeskirjade eiramisest või hooletusest.
Need rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. pl

Muudatusettepanek 602
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Summad, mis nõutakse tagasi eeskirjade 
eiramise tõttu või selle tõttu, et toetusesaaja 
ei järgi ÜPP strateegiakavas osutatud 
sekkumiste tingimusi, ja nende summade 
intressid makstakse välja makseasutusele ja 
kantakse selle poolt EAGFi tulude hulka 
nende reaalse laekumise kuu alla.

Summad, mis nõutakse tagasi eeskirjade 
eiramise tõttu või selle tõttu, et toetusesaaja 
ei järgi ÜPP strateegiakavas osutatud 
sekkumiste tingimusi, ja nende summade 
intressid, mille liikmesriigid arvutavad 
välja pärast toetusesaajale makse 
tegemiseks määratud tähtaja möödumist, 
makstakse välja makseasutusele ja 
kantakse selle poolt EAGFi tulude hulka 
nende reaalse laekumise kuu alla. 
Liikmesriigid näevad ette käesolevas 
lõikes kohaldatava miinimumsumma, 
nagu on sätestatud finantsdistsipliini 
kohaldamise käigus toetusesaajatele 
minimaalselt tagasi kantava summa 
puhul.

Or. es
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Selgitus

Se propone mantener el status quo en la gestión de las deudas de fondos agrícolas, de tal 
manera que el cálculo de los intereses siga siendo el que funcionó hasta ahora en fondos 
agrícolas con una base comunitaria común. Con respecto a las cantidades mínimas que 
deben recuperarse, ya que no hay nada indicado a este respecto, podría entenderse que sería 
obligatorio recuperar cualquier cantidad, sin establecer un mínimo, con el consiguiente 
aumento de la carga administrativa para el organismo pagador. Por lo tanto, es necesario 
mantener la situación actual o establecer que los estados miembros determinarán este 
mínimo, de acuerdo con las disposiciones para el caso de reembolsos mínimos a los 
beneficiarios por disciplina financiera.

Muudatusettepanek 603
Elsi Katainen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Summad, mis nõutakse tagasi eeskirjade 
eiramise tõttu või selle tõttu, et toetusesaaja 
ei järgi ÜPP strateegiakavas osutatud 
sekkumiste tingimusi, ja nende summade 
intressid makstakse välja makseasutusele ja 
kantakse selle poolt EAGFi tulude hulka 
nende reaalse laekumise kuu alla.

Summad, mis nõutakse tagasi eeskirjade 
eiramise tõttu või selle tõttu, et toetusesaaja 
ei järgi ÜPP strateegiakavas osutatud 
sekkumiste tingimusi, ja nende summade 
intressid makstakse välja makseasutusele ja 
kantakse selle poolt EAGFi tulude hulka 
nende reaalse laekumise kuu alla. 
Liikmesriigid võivad määratleda summad, 
mis peavad olema ületatud, enne kui 
toimub tagasinõudmine. See võimalus 
puudutab kõiki sekkumisi ja meetmeid 
eraldi, sealhulgas tingimuslikkust, ning 
võib neid kõiki puudutada ühtlaselt.

Or. en

Selgitus

Vaja on ühtset de minimis põhimõtte eeskirja, millega määratletakse, millal liikmesriik peab 
tagasinõudmise tegema. Tagasinõudmise kulu võib ületada tagasi nõutava summa. Ühtlane 
võimalus peaks puudutama kõiki otsetoetuste sekkumisi, meetmeid ja tingimuslikkust, et IT-
süsteeme oleks lihtsam kavandada ja töös hoida.

Muudatusettepanek 604
Jan Huitema, Fredrick Federley
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Summad, mis nõutakse tagasi eeskirjade 
eiramise tõttu või selle tõttu, et toetusesaaja 
ei järgi ÜPP strateegiakavas osutatud 
sekkumiste tingimusi, ja nende summade 
intressid makstakse välja makseasutusele ja 
kantakse selle poolt EAGFi tulude hulka 
nende reaalse laekumise kuu alla.

Summad, mis nõutakse tagasi eeskirjade 
eiramise tõttu või selle tõttu, et toetusesaaja 
ei järgi ÜPP strateegiakavas osutatud 
sekkumiste tingimusi, ja nende summade 
intressid makstakse välja makseasutusele ja 
jaotatakse ümber prioriteetsena 
sekkumistele, mis tegelevad kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega, nagu on 
sätestatud artiklis 28 ja 65, ning seejärel 
sekkumistele, mis tegelevad 
konkurentsivõime suurendamisega, nagu 
on sätestatud ÜPP strateegiakava 
määruse artiklis 28a.

Or. en

Muudatusettepanek 605
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Summad, mis nõutakse tagasi eeskirjade 
eiramise tõttu või selle tõttu, et toetusesaaja 
ei järgi ÜPP strateegiakavas osutatud 
sekkumiste tingimusi, ja nende summade 
intressid makstakse välja makseasutusele ja 
kantakse selle poolt EAGFi tulude hulka 
nende reaalse laekumise kuu alla.

Summad, mis nõutakse tagasi eeskirjade 
eiramise tõttu või selle tõttu, et toetusesaaja 
ei järgi ÜPP strateegiakavas osutatud 
sekkumiste tingimusi, ja nende summade 
intressid, mille liikmesriigid arvutavad 
välja pärast toetusesaajale makse 
tegemiseks määratud tähtaja möödumist,
makstakse välja makseasutusele ja 
kantakse selle poolt EAGFi tulude hulka 
nende reaalse laekumise kuu alla.

Or. es

Muudatusettepanek 606
Annie Schreijer-Pierik
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Summad, mis nõutakse tagasi eeskirjade 
eiramise tõttu või selle tõttu, et toetusesaaja 
ei järgi ÜPP strateegiakavas osutatud 
sekkumiste tingimusi, ja nende summade 
intressid makstakse välja makseasutusele ja 
kantakse selle poolt EAGFi tulude hulka 
nende reaalse laekumise kuu alla.

Summad, mis nõutakse tagasi eeskirjade 
eiramise tõttu või selle tõttu, et toetusesaaja 
ei järgi ÜPP strateegiakavas osutatud 
sekkumiste tingimusi, ja nende summade 
intressid makstakse välja makseasutusele ja 
jaotatakse ümber sekkumistele, mis 
tegelevad kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidega.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalus jätta endale 100 % vähendamiste ja väljaarvamiste 
summast tingimusel, et asjaomased vahendid investeeritakse põllumajandustootjate ning 
keskkonna ja/või kliima jaoks kasulikesse sekkumistesse, nagu ökokavad või põllumajanduse, 
keskkonna ja kliimaga seotud meetmed. Süsteem, kus liikmesriikide poolt tagasi saadud 
vahendid säilivad 20 % ulatuses, toimib vaid uue ÜPP kliima- ja keskkonnaeesmärkide ja 
neid toetavate põllumajandustootjate arvelt.

Muudatusettepanek 607
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt eelmises lõigus sätestatule 
võivad liikmesriigid arvestada 
toetusesaaja võla maha võimalikest 
edaspidistest maksetest, mille 
makseasutus kui tagasinõutava summa 
sissenõudmise eest vastutav asutus 
toetusesaajale teeb.

Or. es
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Selgitus

Põllumajandusfondide tagasinõutavate summade praeguse olukorra, maksete paindlikkuse ja 
ühenduse ühise aluse säilitamiseks on vaja, et makseasutused saaksid oma tagasinõutavad 
summad sisse nõuda praegu ettenähtud kompensatsioonimehhanismi kaudu. Vastasel juhul 
võib tagasimaksetes ning ÜPP sekkumiste maksetes, mille suhtes kehtivad ranged 
maksetähtajad, esineda viivitusi.

Muudatusettepanek 608
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt sellele, mis on sätestatud 
finantsdistsipliinist kohaldamisest 
tulenevalt toetusesaajatele minimaalselt 
hüvitatava summa kohta, võivad 
liikmesriigid määrata kindlaks eelmise 
lõigu suhtes kohaldatava 
miinimumsumma.

Or. es

Muudatusettepanek 609
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
20 % vastavatest summadest kindla 
suurusega tagasinõudekuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül tingitud mittevastavuse korral.

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada
50 % vastavatest summadest kindla 
suurusega tagasinõudekuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül tingitud mittevastavuse korral. Raha, 
mille makseasutused on niiviisi 
liikmesriikidelt tagasi saanud, tuleb 
taaskasutada otsetoetustena, et toetada 
riiklikes strateegiakavades kindlaks 
määratud prioriteete, näiteks noortele 
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põllumajandustoetajatele antav 
starditoetus või kõige suuremates 
raskustes olevate sektorite toetamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 610
Anja Hazekamp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
20 % vastavatest summadest kindla 
suurusega tagasinõudekuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül tingitud mittevastavuse korral.

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
100 % vastavatest summadest kindla 
suurusega tagasinõudekuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül tingitud mittevastavuse korral.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud versioonis on liikmesriikidel peaaegu stiimul mitte nõuda raha eeskirju 
rikkuvatelt toetusesaajatelt tagasi, kuna liikmesriigid peavad tagastama selle raha 
komisjonile. Tagasi nõutud raha peaks jääma liikmesriikidele, et seda saaks kasutada muudel 
eesmärkidel.

Muudatusettepanek 611
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
20 % vastavatest summadest kindla 
suurusega tagasinõudekuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel peab liikmesriik kinni 100 %
vastavatest summadest kindla suurusega 
tagasinõudekuludena, välja arvatud 
asjaomase liikmesriigi haldusasutuste või 
muude ametiasutuste süül tingitud 
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süül tingitud mittevastavuse korral. mittevastavuse korral.

Or. en

Selgitus

Lihtsuse huvides ja piisava manööverdamisruumi säilitamiseks makseasutuste jaoks soovitan 
ma lasta liikmesriikidel jätta endale 100 % eeskirjade eiramise tõttu kokku kogutud summast. 
Igatahes tuleks säilitada vähemalt 50-50 reegel.

Muudatusettepanek 612
Norbert Erdős

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
20 % vastavatest summadest kindla 
suurusega tagasinõudekuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül tingitud mittevastavuse korral.

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel peab liikmesriik kinni 75 %
vastavatest summadest kindla suurusega 
tagasinõudekuludena, välja arvatud 
asjaomase liikmesriigi haldusasutuste või 
muude ametiasutuste süül tingitud 
mittevastavuse korral.

Or. en

Selgitus

Lihtsuse huvides ja piisava manööverdamisruumi säilitamiseks makseasutuste jaoks soovitan 
ma lasta liikmesriikidel jätta endale 100 % eeskirjade eiramise tõttu kokku kogutud summast. 
Igatahes tuleks säilitada vähemalt 50-50 reegel.

Muudatusettepanek 613
Clara Eugenia Aguilera García

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid arvestavad kõik toetusesaaja 
käimasolevatest rikkumisest tulenevalt 
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alusetult makstud summad vastavalt 
käesolevas artiklis sätestatule maha 
võimalikest edaspidistest maksetest, mis 
makseasutus toetusesaajale teeb.

Or. es

Selgitus

Et tagada maksete ja põllumajandusfondide väärkasutamise tõhus haldamine, on vaja, et 
makseasutused saaksid nõuda rikkumistega seotud summad tagasi, arvestades need summad 
maha edaspidistest maksetest, nagu on praegu ette nähtud ELi eeskirjades aastateks 2014–
2020 (määruse (EL) nr 908/2014 artikkel 28).


	1170200ET.docx

