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MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Mitmeaastases finantsraamistikus 
2021–2027 peaks märkimisväärne osa 
ELi eelarvest olema jätkuvalt suunatud 
põllumajandusele, mis on ühine 
strateegilise tähtsusega poliitika. Seega 
peaks ÜPP rahastamispakett olema 2018. 
aasta hindades 383,255 miljardit eurot 
(jooksevhindades 431,946 miljardit eurot).

Selgitus

Kompromissmuudatusettepanek on kooskõlas esimeeste konverentsi 13. septembri 2018. aasta 
otsusega ja kajastab mitmeaastase finantsraamistiku kõige viimast jaotust programmide 
kaupa, nagu on välja pakkunud mitmeaastase finantsraamistiku raportöörid ja vastu võetud 
vaheraportis, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 – Euroopa Parlamendi 
seisukoht kokkuleppe saavutamiseks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Euroopa Parlament rõhutas oma 
14. märtsi ja 30. mai 2018. aasta 
resolutsioonis 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta, 
kui olulised on horisontaalsed 
põhimõtted, millele peaksid tuginema 
2021.–2027. aasta mitmeaastane 
finantsraamistik ja kõik sellega seotud 
liidu poliitikavaldkonnad. Parlament 
kinnitas sellega seoses uuesti oma 
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seisukohta, et EL peab täitma lubaduse 
olla esimeste hulgas, kes ÜRO kestliku 
arengu eesmärgid ellu viivad, ja pidas 
kahetsusväärseks, et vastavates 
ettepanekutes ei ole selleks selget ja 
nähtavat eesmärki seatud. Seetõttu nõudis 
parlament, et kestliku arengu eesmärke 
tuleb võtta arvesse kõigis järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku kohastes 
liidu meetmetes ja algatustes. Lisaks 
rõhutas Euroopa Parlament, et 
diskrimineerimise kaotamine on 
hädavajalik, et täita liidu kohustused 
kaasava Euroopa saavutamiseks, ning 
palus seepärast järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku kehtivuse ajal arvestada 
soolist aspekti ja võtta soolise 
võrdõiguslikkuse alased kohustused 
kõikides liidu poliitikavaldkondades ja 
algatustes. Parlament rõhutas oma 
resolutsioonis, et Pariisi kokkuleppe tõttu 
tuleks kliimameetmetega seotud 
horisontaalseid kulusid katta palju 
suuremas mahus kui kehtivas 
finantsraamistikus ning see osakaal peaks 
võimalikult kiiresti – kuid hiljemalt 2027. 
aastaks – suurenema 30 %-ni.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Euroopa Parlament pidas oma 30. 
mai 2018. aasta resolutsioonis 2021.–
2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku ja omavahendite kohta 
kahetsusväärseks, et komisjoni 2. mai 
2018. aasta ettepanekus 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
vähendati viivitamata ühise 
põllumajanduspoliitika vahendite taset 15 
% võrra, ning avaldas eelkõige vastuseisu 
igasugusele radikaalsele vähendamisele, 
mis võib ühise põllumajanduspoliitika 
olemust ja eesmärke kahjustada. Euroopa 
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Parlament pidas sellega seoses küsitavaks 
ettepanekut vähendada Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi vahendite 
järsku vähendamist rohkem kui 25 % 
võrra.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus 
võimaldab võtta paremini arvesse 
kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse.

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
ning liikmesriikidel tuleks kanda suuremat 
vastutust eesmärkide täitmisel ja sihtide 
saavutamisel. Suurem subsidiaarsus 
võimaldab võtta paremini arvesse 
kohalikke tingimusi ja vajadusi, 
kohandades toetust, et anda võimalikult 
suur panus liidu eesmärkide saavutamisse. 
Samuti aitab ÜPP täita liidu ja selle 
liikmesriikide kohustust saavutada 
kestliku arengu eesmärgid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Põllumajanduse tulevikku silmas 
pidades tuleks keskenduda kvaliteetse 
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toidu tootmisele, kuna selles valdkonnas 
on Euroopal konkurentsieelis. Liidu 
standardid tuleks säilitada ning võimaluse
korral neid rangemaks muuta, ning tuleks 
ette näha meetmed, et suurendada veelgi 
toiduainetootjate pikaajalist tootlikkust ja 
konkurentsivõimet ning võtta kasutusele 
uusi tehnoloogiaid ja kasutada 
tõhusamalt ressursse, tugevdades seeläbi 
liidu ülemaailmset liidrirolli.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa 
uuendusi põllumajandussektoris ja 
maapiirkondades.

(6) EAFRD ja programmi „Euroopa 
horisont“ ning muude liidu 
poliitikameetmete ja rahvusvaheliste 
kohustuste koostoimete mõju peaks 
julgustama EAFRD-d kõige paremini 
kasutama teadusuuringute ja innovatsiooni 
tulemusi, eelkõige selliseid, mis on saadud 
programmi „Euroopa horisont“ ning 
põllumajanduse tootlikkuse ja 
jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa 
innovatsioonipartnerluse kaudu rahastatud 
projektidest, mis aitavad tuua kaasa 
uuendusi põllumajandussektoris ja 
maapiirkondades.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Selleks et tagada otsetoetuste õiglane 
jagunemine liikmesriikide vahel ja 
vähendada erinevused ELi eri 
piirkondade vahel, tuleks võtta arvesse 
usaldusväärseid sotsiaal-majanduslikke 
näitajaid ja tootmiskulusid. Sellega seoses 
on äärmiselt oluline tagada kõigile liidu 
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põllumajandustootjatele võrdsed 
konkurentsitingimused, võttes arvesse 
väikeste majanduste haavatavusi ja 
eripärasid, ning rakendada meetmeid 
hinnakõikumiste leevendamiseks.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Liidu kliimaeesmärkide 
saavutamiseks tuleks 2021.–2027. aasta 
mitmeaastase finantsraamistiku kestuse 
ajal eraldada kliimaeesmärkide 
saavutamise toetamiseks kokku vähemalt 
25 % ELi eelarvekulutustest ning see 
osakaal peaks võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 2027. aastaks suurenema 30 %-
ni aastas. Euroopa Kontrollikoja 
soovituste järgimiseks tuleks 
kohustuslikud kliimaeesmärgid sätestada 
programmiga seotud õigusaktides ning 
nende täitmiseks tuleb vahendid alati ette 
näha juba programmitöö ja 
planeerimisprotsessis, mitte määrata need 
tagantjärele kindlaks 
raamatupidamisarvestuses. Kliimamuutus
e küsimuse integreerimise ja 
ilmastikukindluse tagamise 
mehhanismide ühtlustamiseks tuleks Rio 
näitajate süsteemi reformida, laiendada ja 
tsentraliseerida, et eristada 
kliimamuutuste leevendamist ja nendega 
kohanemist ning teha vahet eri sektorite 
vahel, samuti hindamistega, mille puhul 
seatakse taristuinvesteeringute 
kavandamisel esikohale energiatõhususe 
põhimõte, nagu on sätestatud energialiidu 
juhtimist käsitlevas määruses, ning 
nähakse ette selged 
välistamiskriteeriumid. 
Tulemusraamistikud peaksid põhinema 
asjakohastel ja üksikasjalikel väljunditel 
ja tulemusnäitajatel, mis on piisavalt 
ambitsioonikad ning mille puhul 
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tulemused on korrelatsioonis riigi tasandi 
vajaduste, eesmärkide ja võimalustega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele 
ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad.

(42) Arvestades vajadust katta liidu 
põllumajandussektori investeeringute 
puudujääk ning parandada finantsvahendite 
kättesaadavust esmatähtsatele rühmadele, 
eelkõige noortele põllumajandustootjatele, 
naistele ning kõrgema riskiprofiiliga uutele 
turuletulijatele, tuleks julgustada InvestEU 
fondi tagatise kasutamist ning toetuste ja 
finantsvahendite kombineerimist. Kuna 
finantsvahendite kasutamine 
liikmesriikides on väga erinev, mis on 
tingitud erinevustest rahaliste vahendite 
kättesaadavuses, pangandussektori 
arengus, riskikapitali olemasolus, sellest, 
kuivõrd on haldusasutused ja paljud 
võimalikud toetusesaajad kursis 
finantsvahenditega, peaksid liikmesriigid 
sätestama ÜPP strateegiakavas asjakohased 
eesmärgid, toetusesaajad, eelistatud 
tingimused ning muud võimalikud 
toetuskõlblikkuse eeskirjad.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, panustab see programm liidu 
poliitikas esitatud kliimaküsimuste 
integreerimisse ja üldise eesmärgi –
pühendada 25 % ELi eelarve kuludest 

(52) Võttes arvesse, kui oluline on 
võidelda kliimamuutuse vastu kooskõlas 
liidu kohustusega rakendada Pariisi 
kliimakokkulepet ja ÜRO säästva arengu 
eesmärke, aidatakse programmiga 
kliimameetmeid liidu poliitikas laiemalt 
kajastada ja saavutada üldeesmärki, 
milleks on eraldada 2021.–2027. aasta 
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kliimaeesmärkide toetamisele –
saavutamisse. ÜPP kohaste meetmetega 
saab ÜPP kogu rahastamispaketist 
eeldatavasti 40 % ulatuses panustada 
kliimaeesmärkidesse. Asjakohased 
meetmed määratakse kindlaks programmi 
ettevalmistamise ja rakendamise käigus 
ning neid hinnatakse uuesti programmi 
hindamis- ja läbivaatamismenetluste 
käigus.

mitmeaastase finantsraamistiku kestuse 
ajal ELi eelarvekulutustest vähemalt 25 % 
kliimaeesmärkide saavutamise 
toetamiseks ning see osakaal peaks 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2027. aastaks suurenema 30 %-ni aastas. 
ÜPP kohaste meetmetega saab ÜPP kogu 
rahastamispaketist eeldatavasti 45 % 
ulatuses panustada kliimaeesmärkidesse. 
Asjakohased meetmed määratakse kindlaks 
programmi ettevalmistamise ja 
rakendamise käigus ning neid hinnatakse 
uuesti programmi hindamis- ja 
läbivaatamismenetluste käigus.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55 a) Uue rakendamismudeliga ei tohi 
seada kahtluse alla ühtse turu 
terviklikkust ega ÜPP ajalooliselt 
euroopalikku olemust, sest ÜPP peab 
jääma tõeliselt ühiseks poliitikaks, et 
tagada euroopalik lähenemisviis ja 
võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 79 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(79 a) 2020. aasta järgne ÜPP peab 
toetama tõhusamalt 
põllumajandustootjaid, et tulla toime 
hindade ja sissetuleku kõikumisega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80 a) Kolmandate riikidega sõlmitavad 
ja põllumajandussektorit puudutavad 
kaubanduslepingud peaksid sisaldama 
mehhanisme ja kaitseklausleid, et tagada 
ELi ja kolmandate riikide 
põllumajandustootjatele võrdsed 
tingimused ja tarbijakaitse.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 
poolt rahastatava toetuse puhul 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [CPR]26 II jaotise 
III peatükki, III jaotise II peatükki ning 
artikleid 41 ja 43.

2. Käesoleva määruse alusel EAFRD 
poolt rahastatava toetuse puhul 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) [CPR]26 II jaotise 
III peatükki, III jaotise II peatükki ning 
artikleid 41 ja 43, et tagada 
struktuurifondide ja strateegiakavade 
järjepidevus.

_________________ _________________

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrus (EL) […/…], [täielik 
pealkiri] (ELT L ).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
[kuupäev] määrus (EL) […/…], [täielik 
pealkiri] (ELT L ).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAGFist ja EAFRDst eraldatava toetuse 
eesmärk on veelgi parandada 
põllumajandustootmise, toiduainete 
tootmise ja maapiirkondade säästvat 
arengut ning see aitab saavutada järgmisi 
üldeesmärke:

ÜPP on jätkuvalt liidu ühine poliitika ja 
seda rahastatakse piisavalt, et täita 
ülesanded ning saavutada muudetud ja 
tõhusa ÜPP eesmärgid. EAGFist ja 
EAFRDst eraldatava toetuse eesmärk on 
veelgi parandada põllumajandustootmise, 
toiduainete tootmise ja maapiirkondade 
säästvat arengut ning see aitab saavutada 
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järgmisi üldeesmärke:

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arengut maapiirkondades;

(g) suurendada toetust 
põllumajanduslikele pereettevõtetele, olla 
atraktiivne naiste ja noorte 
põllumajandustootjate jaoks ning
soodustada ettevõtluse arengut 
maapiirkondades;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust;

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maa-, kõrvalisemate, looduslike 
piirangutega või mägipiirkondade
arengut, sealhulgas biomajandust ja 
säästvat metsamajandust;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja 
maapiirkondade arengut, sealhulgas 
biomajandust ja säästvat metsamajandust;

(h) edendada tööhõivet, 
majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust, 
soolist võrdõiguslikkust, 
mittediskrimineerimist ja maapiirkondade 
arengut, sealhulgas biomajandust ja 
säästvat metsamajandust;
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Erieesmärke täites peavad liikmesriigid 
tagama ÜPP toetuse lihtsuse ja 
tulemuslikkuse.

2. Erieesmärke täites peavad liikmesriigid 
tagama ÜPP toetuse lihtsuse ja 
tulemuslikkuse. Komisjon tagab, et 
finants- ja tulemuskontrolli ning auditi 
funktsioone täidetaks kõikides 
liikmesriikides ühesuguste pidevalt 
täiustatavate normide kohaselt, järgides 
seejuures täielikult subsidiaarsuse ja 
paindlikkuse põhimõtteid.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikliga 5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkide saavutamist hinnatakse 
väljundit, tulemust ja mõju kajastavate 
ühiste näitajate põhjal. Ühiste näitajate 
kogum hõlmab järgmist:

Artikliga 5 ja artikli 6 lõikega 1 ette nähtud 
eesmärkide saavutamist hinnatakse 
väljundit, tulemust ja mõju kajastavate 
ühiste näitajate põhjal ning hindamisel 
kasutatakse tulemuspõhist lähenemisviisi. 
Ühiste näitajate kogum hõlmab järgmist:

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik, kes otsustab anda 
toetusõigustel põhinevat põhilist 
sissetulekutoetust haldab riiklikku reservi.

1. Iga liikmesriik, kes otsustab anda 
toetusõigustel põhinevat põhilist 
sissetulekutoetust haldab riiklikku reservi
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma EAGFi 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 
on 2018. aasta hindades 286,543 miljardit 
eurot (jooksevhindades 322,948 miljardit 
eurot).

Selgitus

Kompromissmuudatusettepanek on kooskõlas esimeeste konverentsi 13. septembri 2018. aasta 
otsusega ja kajastab mitmeaastase finantsraamistiku kõige viimast jaotust programmide 
kaupa, nagu on välja pakkunud mitmeaastase finantsraamistiku raportöörid ja vastu võetud 
vaheraportis, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 – Euroopa Parlamendi 
seisukoht kokkuleppe saavutamiseks.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma EAFRD 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2027 
on 2018. aasta hindades 96,712 miljardit 
eurot (jooksevhindades 108,999 miljardit 
eurot).

Selgitus

Kompromissmuudatusettepanek on kooskõlas esimeeste konverentsi 13. septembri 2018. aasta 
otsusega ja kajastab mitmeaastase finantsraamistiku kõige viimast jaotust programmide 
kaupa, nagu on välja pakkunud mitmeaastase finantsraamistiku raportöörid ja vastu võetud 
vaheraportis, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse 
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kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027 – Euroopa Parlamendi 
seisukoht kokkuleppe saavutamiseks.

.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse alusel antava 
liidu toetuse kogusumma maaelu arengu 
sekkumisliikide jaoks ajavahemikul 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 
202738 on jooksevhindades 78 811 
miljonit eurot kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–
202738.

välja jäetud

__________________

38 Ettepanek: Nõukogu määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027: 
komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele, COM (2018)322 final.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 0,25 % lõikega 1 ette nähtud vahenditest 
kasutatakse selleks, et rahastada komisjoni
algatusel toimuvat tehnilise abi andmist, 
millele on osutatud määruse (EL) nr [HzR] 
artiklis 7, sealhulgas Euroopa ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustikku, 
millele on osutatud käesoleva määruse 
artikli 113 lõikes 2, ning Euroopa 
innovatsioonipartnerlust põllumajanduse 
tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse jaoks, 

2. 0,25 % artikli 79 lõikega 3 ette nähtud 
vahenditest kasutatakse selleks, et 
rahastada komisjoni algatusel toimuvat 
tehnilise abi andmist, millele on osutatud 
määruse (EL) nr [HzR] artiklis 7, 
sealhulgas Euroopa ühise 
põllumajanduspoliitika võrgustikku, 
millele on osutatud käesoleva määruse 
artikli 113 lõikes 2, ning Euroopa 
innovatsioonipartnerlust põllumajanduse 
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millele on osutatud käesoleva määruse 
artiklis 114. Kõnealused tegevused võivad 
hõlmata eelnevaid ja järgnevaid ÜPP 
strateegiakava perioode.

tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse jaoks, 
millele on osutatud käesoleva määruse 
artiklis 114. Kõnealused tegevused võivad 
hõlmata eelnevaid ja järgnevaid ÜPP 
strateegiakava perioode.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 103 lõikes 2 osutatud SWOT-
analüüsi ja artiklis 96 osutatud vajaduste 
hindamise põhjal määrab iga liikmesriik 
oma ÜPP strateegiakavas artiklis 97 
osutatud sekkumisstrateegia, milles 
määratakse kindlaks mõõdetavad 
sihtväärtused ja vahe-eesmärgid artiklis 6 
sätestatud erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Artikli 103 lõikes 2 osutatud tugevate 
külgede, puuduste, võimaluste ja ohtude 
analüüsi (SWOT-analüüsi) ning artiklis 
96 osutatud vajaduste hindamise põhjal 
määrab iga liikmesriik oma ÜPP 
strateegiakavas artiklis 97 osutatud 
sekkumisstrateegia, milles määratakse 
kindlaks mõõdetavad sihtväärtused ja 
vahe-eesmärgid artiklis 6 sätestatud 
erieesmärkide saavutamiseks. 
Sihtväärtused määratakse kindlaks I lisas 
osutatud tulemusnäitajate ühise kogumi 
alusel.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb vahehindamise, et 
uurida EAGFi ja EAFRD tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust kolmanda aasta lõpuks pärast 
ÜPP strateegiakavade rakendamise algust, 
võttes arvesse I lisas esitatud näitajaid. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
[uue finantsmääruse] artiklile [128].

2. Komisjon teeb vahehindamise, et 
uurida EAGFi ja EAFRD tulemuslikkust, 
tõhusust, asjakohasust, sidusust ja liidu 
lisaväärtust, samuti seda, kuidas 
liikmesriigid kasutavad otsetoetuste ja 
EAFRD eraldiste ümberpaigutamist 
kooskõlas käesoleva määruse artikliga 90,
kolmanda aasta lõpuks pärast ÜPP 
strateegiakavade rakendamise algust, 
võttes arvesse I lisas esitatud näitajaid. 
Komisjon võib kasutada kogu asjakohast 
teavet, mis on juba kättesaadav vastavalt 
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[uue finantsmääruse] artiklile [128].

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 127 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon teostab järelhindamise, et 
kontrollida EAGFi ja EAFRD 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust ja liidu lisaväärtust.

3. Komisjon teostab järelhindamise, et 
kontrollida EAGFi ja EAFRD 
tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, 
sidusust ja liidu lisaväärtust, samuti seda, 
kuidas liikmesriigid kasutavad 
otsetoetuste ja EAFRD eraldiste 
ümberpaigutamist kooskõlas käesoleva 
määruse artikliga 90.
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