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LÜHISELGITUS

Ühise põllumajanduspoliitika horisontaalse määruse eelnõus (COM(2018)393) teeb Euroopa 
Komisjon ettepaneku säilitada senine ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rahastamine kahest 
eri fondist: EAGF ja EAFRD. Esimese samba iga-aastaseid üldiselt kohaldatavaid meetmeid 
täiendaksid teise samba mitmeaastaste programmide vahendid. 

Komisjoni ettepanekutes ELi mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2021–2027 on 
ÜPP jaoks määratud summa 324,3 miljardit eurot püsihindades. Nähakse ette ÜPP kahe 
samba säilitamine. Otsetoetusteks ja turul sekkumisteks nägi komisjon ette 254,2 miljardit 
eurot püsihindades, maapiirkondade arenguks aga 70 miljardit eurot püsihindades. 

Arvamuse koostaja ei nõustu ÜPP ELi-poolse rahastuse vähendamisega.
Märkimisväärsed kärped (esimese samba jaoks 31,896 miljardit eurot (2018. aasta) 
püsihindades vähem ehk 11 % vähem; Teise samba jaoks 26,675 miljardit eurot (2018. aasta) 
püsihindades, mis on 28 % vähem, võib mõjuda negatiivselt selle poliitika eesmärkide 
saavutamise võimalusele. Nendel kärbetel oleks negatiivsed tagajärjed, mis ulatuksid 
maapiirkondadest kaugemale. Eelkõige võivad radikaalsed kärped teise samba rahastamises 
pidurdada eri liikmesriikide maapiirkondade ebavõrdsuse tasandamise protsessi. Lisaks 
sellele võivad need ebaproportsionaalselt mõjutada vähem jõukaid riike, kes vajavad edasise 
majandusliku lähenemise tagamiseks rohkem toetust. Sarnane mõju võib olla ÜPP 
teise samba kulude riikliku kaasfinantseerimise taseme tõstmisel. 

Arvamuse koostaja arvates peaks ÜPP keskkonna- ja kliimaeesmärkide suurendamisega 
kaasnema suurem eelarve selle valdkonna jaoks. Vastasel juhul võib liiga kõrgete ja keeruliste 
nõuete kehtestamine põllumajandustootjatele mõjutada negatiivselt ÜPP peamiste eesmärkide 
ja tulemuste saavutamist. 

Arvamuse koostaja nõuab ELi põllumajandustootjatele võrdsete konkureerimistingimuste 
tagamist ELi ühtsel turul. ELi siseturul tegutsevad põllumajandustootjad peavad täitma 
ühtesid ja aina kõrgemaid ELi tootmisstandardeid. Seega pooldab arvamuse koostaja 
otsetoetuste taseme täielikku ühtlustamist liikmesriikide vahel ja nõuab otsetoetuste 
ühtlustamisprotsessi lõpetamist finantsperspektiivis 2021–2027. Komisjoni väljapakutud 
otsetoetuste ühtlustamise määraga säilitaks suur, põhjendamatu ja ÜPP eesmärkidega 
vastuolus olev erisus ühtsel turul tegutsevatele põllumajandustootjatele makstavates 
otsetoetustes.

Arvamuse koostaja leiab, et EAGFi raames loodud uus põllumajandusreserv peaks 
moodustama eraldiseisva eelarvepunkti koos selleks eesmärgiks kavandatud kuludega EAGFi 
piirmäära raames igaks perioodi 2021–2027 aastaks, vähendamata otsetoetuste kulusid. 

Arvamuse koostaja pooldab finantsdistsipliini mehhanismi kasutamise erandi taastamist 
toetusesaajatele, kes saavad otsetoetustena kuni 2 000 eurot. Komisjoni väljapakutud 
lahendus, mille puhul hõlmataks mehhanismiga kõik põllumajandusvaldkonna toetusesaajad, 
ei täidaks eri suurusega majapidamistele otsetoetuste tasakaalustatuma jaotamise eesmärki.

Komisjoni väljapakutud lahendus asendada praegune maapiirkondade arengu sekkumistega 
seotud kasutamata eelarvekohustuste tühistamise põhimõte N+3 põhimõttega N+2 vähendab 
arvamuse koostaja arvates ÜPP strateegiakavade rakendamise paindlikkust ja tekitab ohu, et 
vahendid lähevad liikmesriikide jaoks kaduma.
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Arvamuse koostaja teeb ettepaneku suurendada liikmesriikidele sekkumiste rahastamiseks 
tehtavate ettemaksete summat EAFRDi vahenditest kuni 5 % ÜPP strateegiakava elluviimise 
esimesel aastal ehk aastal 2021.

Seoses ÜPP uue rakendusmudeliga on määruse eelnõus laiendatud selliste juhtumite 
kataloogi, mis võimaldavad komisjonil maksed peatada. Samas, juba praegu pingutavad 
liikmesriigid ÜPP vahenditest rahastatavate programmide haldamisel, et tõhusalt lepinguid 
sõlmida ja vahendeid tulemuslikult kulutada. 

Arvamuse koostaja arvates ei too väljapakutud iga-aastaste vahe-eesmärkide määratlemine 
kaasa paremat keskendumist ÜPP mõjudele, kuid tekitab märkimisväärseid haldusraskusi 
ning suurendab liikmesriikide ja põllumajandusettevõtete finantsriske. 

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku jätta artiklist 15 lihtsustamise eesmärgil välja tagastamise 
põhimõtted, sest tema arvates peaks need olema reguleeritud rakendusakti sätetega, mitte 
põhiõigusaktis määratletud põhimõtetega.

Arvamuse koostaja teeb samuti ettepaneku jätta välja artikkel 35, võttes arvesse asjaolu, et 
tulemusreservi kasutamine peaks sõltuma tulemustest, kulude rahastamiskõlblikkus 
toetusesaaja tasemel ei tohiks aga olla seotud „aruandes esitatud konkreetse väljundiga“. Seda 
laadi lähenemine tekitab olulisi piiranguid ja raskusi vahendite kavandamise ja rakendamise 
etapil. 

Arvamuse koostaja arvates tuleks jätta välja ka artiklid 37, 38 ja 39, sest nende 
finantstagajärjed liikmesriikide jaoks tulenevad komisjoni ühepoolselt tehtud maksete 
peatamise otsusest. Sellist ettepanekut tehes ei põhjendanud komisjon, millisel viisil peaks 
selline mitmeaastase strateegiakava rakendamise süsteem mõjuma eesmärkide täitmisele 
paremini kui põhimõtte N+3 kasutamine.

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) Euroopa Parlament pidas oma 30. 
mai 2018. aasta resolutsioonis 2021.–
2027. aasta mitmeaastase 
finantsraamistiku ja omavahendite kohta 
(2018/2714(RSP) kahetsusväärseks 
asjaolu, et komisjoni 2. mai 2018. aasta 
ettepanekus 2021.–2027. aasta 
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mitmeaastase finantsraamistiku kohta 
vähendati ühise põllumajanduspoliitika 
vahendeid 15 %, ning avaldas eelkõige 
vastuseisu igasugusele radikaalsele 
vähendamisele, mis võib selle 
poliitikavaldkonna olemust ja eesmärke 
kahjustada. Ta pidas sellega seoses 
küsitavaks ka ettepanekut vähendada 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi vahendeid rohkem 
kui 25 % .

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Arvestades otsetoetuste ja kõigi 
muude esimese samba toetuste ja teise 
samba vahendite olulisust 
põllumajandustootjatele, nende 
märkimisväärset mõju maapiirkondade 
investeeringutele ja tööhõivele ning ÜPP 
põhjapanevat rolli, ei ole mitmed ÜPP 
teise samba jaoks ette nähtud tõsised 
kärped vastuvõetavad. Oluline on, et EL-
27 ühisele põllumajanduspoliitikale 
aastatel 2021–2027 eraldatavad vahendid 
kokku jäävad vähemalt 2014.–2020. aasta 
eelarve tasemele, samal ajal kui algne 
summa eelarvestatakse põllumajanduse 
kriisireservi: 383,255 miljardit eurot 
2018. aasta hindades (st 431,946 miljardit 
eurot jooksevhindades).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Põllumajanduse rahastamist ei 
tohiks vähendada selliste poliitiliste 
otsuste tõttu nagu Ühendkuningriigi 
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lahkumine EList või uute Euroopa Liidu 
poliitikameetmete rahastamine.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selle tagamiseks, et ÜPP 
rahastamiseks kasutatavad summad jääksid 
aastaste ülemmäärade piiridesse, tuleks 
säilitada finantsdistsipliini mehhanism, 
millega kohandatakse otsetoetuste taset.
2 000 euro lävend tuleks aga tühistada.
Säilitada tuleks põllumajandusreserv, et 
toetada põllumajandussektorit 
põllumajanduslikku tootmist või 
turustamist mõjutavate turumuutuste või 
suurte kriiside korral. Määruse (EL, 
Euratom) [uus finantsmäärus] artikli 12 
lõike 2 punktiga d on ette nähtud, et 
kulukohustustega sidumata assigneeringud,
võib üle kanda üksnes järgmisse 
eelarveaastasse. Selleks et rakendamist 
toetusesaajatele ja liikmesriikide 
haldusasutuste jaoks oluliselt lihtsamaks 
teha, tuleks kasutada 
pikendusmehhanismi, kasutades 
2020. aastal põllumajandussektoris 
loodud reservi kasutamata summasid.
Selleks kantakse erandina artikli 12 lõike 2 
punktist d põllumajandusreservi 
kulukohustustega sidumata assigneeringud 
üle ilma ajaliste piiranguteta, et rahastada 
põllumajandusreservi järgmistel 
eelarveaastatel. Lisaks on 2020. 
eelarveaasta seisukohast vaja teha teine 
erand, kuna kriisireservi kasutamata 
kogusumma, mis on 2020. aasta lõpus 
alles, tuleks 2012. aastasse üle kanda, 
ilma et neid kantakse tagasi 
eelarveridadele, mis hõlmavad ÜPP 
strateegiakava kohaseid otsetoetustena 
makstavaid sekkumisi.

(14) Selle tagamiseks, et ÜPP 
rahastamiseks kasutatavad summad jääksid 
aastaste ülemmäärade piiridesse, tuleks 
säilitada finantsdistsipliini mehhanism, 
millega kohandatakse otsetoetuste taset. 
Säilitada tuleks põllumajandusreserv, et 
toetada põllumajandussektorit 
põllumajanduslikku tootmist või 
turustamist mõjutavate turumuutuste või 
suurte kriiside korral. Määruse (EL, 
Euratom) [uus finantsmäärus] artikli 12 
lõike 2 punktiga d on ette nähtud, et 
kulukohustustega sidumata assigneeringud 
võib üle kanda üksnes järgmisse 
eelarveaastasse. Selleks kantakse erandina 
artikli 12 lõike 2 punktist d 
põllumajandusreservi kulukohustustega 
sidumata assigneeringud üle ilma ajaliste 
piiranguteta, et rahastada 
põllumajandusreservi järgmistel 
eelarveaastatel. 
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Selgitus

Tuleks säilitada finantsdistsipliini mehhanismi kasutamise erandi kohaldamine 
toetusesaajatele, kes saavad otsetoetusi kuni 2 000 eurot. Komisjoni ettepanek hõlmata selle 
mehhanismiga kõik põllumajandustoetuste saajad oleks meede, mis ei aita tasakaalustada 
otsetoetuste jaotumist eri suurusega liikmesriikide vahel. Vastloodud põllumajandusreserv 
peaks moodustama eraldi eelarvepunkti, mille finantseerimiseks ei vähendataks kulusid 
otsetoetustele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Otsetoetuste taseme ühtlustamine 
liikmesriikide vahel on möödapääsmatu 
selleks, et tagada ELi ühtsel turul võrdsed 
võimalused. Otsetoetused tuleb kiiresti 
liikmesriikide vahel õiglaselt jaotada.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) EAFRD finantsjuhtimise suhtes 
tuleks kehtestada sätted seoses eelarveliste 
kulukohustuste, maksetähtaegade, 
kulukohustustest vabastamise ja 
katkestustega. Maaelu arengu toetusena 
makstavaid sekkumisi rahastatakse liidu 
eelarvest aastate peale jagatud 
kulukohustuste alusel. Liikmesriikidel 
peaks olema võimalik kasutada liidu 
fondide vahendeid kohe, kui ÜPP 
strateegiakavad heaks kiidetakse. Seetõttu 
on vaja sobivalt piiratud eelmaksete 
süsteemi, et tagada regulaarne rahavoog, 
mis võimaldab sekkumiste raames teha 
toetusesaajatele makseid õigel ajal.

(22) EAFRD finantsjuhtimise suhtes, 
mis töötati välja ühissätete määruse 
vastavaid sätteid silmas pidades, tuleks 
kehtestada sätted seoses eelarveliste 
kulukohustuste, maksetähtaegade, 
kulukohustustest vabastamise ja 
katkestustega. Maaelu arengu toetusena 
makstavaid sekkumisi rahastatakse liidu 
eelarvest aastate peale jagatud 
kulukohustuste alusel. Liikmesriikidel 
peaks olema võimalik kasutada liidu 
fondide vahendeid kohe, kui ÜPP 
strateegiakavad heaks kiidetakse. Seetõttu 
on vaja sobivalt piiratud eelmaksete 
süsteemi, et tagada regulaarne rahavoog, 
mis võimaldab sekkumiste raames teha 
toetusesaajatele makseid õigel ajal.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) raske loodusõnnetus, mis kahjustab 
tõsiselt põllumajanduslikku majapidamist;

(a) loodusõnnetus, mis kahjustab 
tõsiselt põllumajanduslikku majapidamist;

Selgitus

Loodusõnnetuse tunnustega ilmastikunähtused on määratletud siseriiklikus õiguses. 
Loodusõnnetuse tugevusele astmete kehtestamine tekitab ebavajalikke tõlgendusraskusi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib 15. veebruariks seatud 
tähtaega, millele on osutatud esimeses 
lõigus, erakorraliselt pikendada 1. 
märtsini, kui asjaomane liikmesriik seda 
taotleb, nagu on ette nähtud finantsmääruse 
artikli 63 lõike 7 teise lõiguga.

Komisjon võib 15. veebruariks seatud 
tähtaega, millele on osutatud esimeses 
lõigus, pikendada 1. maini, kui asjaomane 
liikmesriik seda taotleb, nagu on ette 
nähtud finantsmääruse artikli 63 lõike 7 
teise lõiguga.

Selgitus

Nelja kuuga, mida soovitati tulemusaruande koostamiseks ja sertifitseerimiseks ning 
halduskomisjoni menetluseks, oleks keeruline toime tulla ning see oleks lühem kui aeg, mis 
kehtib praegu aruande koostamiseks teise samba raames. Teabe kogumiseks tuleks jätta 
piisavalt aega.

Muudatusettepanek 9

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.

Selgitus

Tuleks loobuda komisjoni väljapakutud lahendusest, mille puhul aastal 2020 kasutamata 
kriisireservi vahendid tuleks aastal 2021 tagastada põllumajandusettevõtetele otsetoetustena. 
Uus põllumajandusreserv peaks moodustama eraldi eelarvepunkti (koos selleks eesmärgiks 
planeeritud kuludega 2021. aasta piirmäära raames), ilma et kärbitaks otsetoetuste kulusid 
aastatel 2014–2020. See tuleneb sellest reservist väljamaksete tegemise iseloomust, mis peaks 
toetama turumehhanisme järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kohandamise määra tuleks 
kohaldada vaid põllumajandusettevõtetele 
vastaval kalendriaastal määratud 
otsetoetuste suhtes, mis on suuremad kui 
2000 eurot.

Selgitus

Tuleks säilitada finantsdistsipliini mehhanismi kasutamise erandi kohaldamine 
toetusesaajatele, kes saavad otsetoetusi kuni 2 000 eurot. Komisjoni ettepanek hõlmata selle 
mehhanismiga kõik põllumajandustoetuste saajad oleks meede, mis ei aita tasakaalustada 
otsetoetuste jaotumist eri suurusega liikmesriikide vahel. See muudatus tooks samuti kaasa 
lisakulud, mis on seotud infosüsteemide ümberkujundamisega.

Muudatusettepanek 11

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 % 

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

ulatuses otsetoetustena makstavate 
sekkumiste puhul;

Selgitus

Lihtsustamise mõttes oleksid õigustatud otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste vaheliste 
ettemaksete ühtlustatud ajakavad ning protsendimäärad.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid 
jaotatakse ümber muudele ÜPP 
strateegiakava kohastele maaelu arengu 
sekkumistele. Liikmesriik saab siiski liidu 
tühistatud või tagasinõutud vahendeid 
uuesti kasutada, kuid vaid riikliku ÜPP 
strateegiakava maaelu arengu programmi 
raames ettenähtud tegevuste jaoks ja 
tingimusel, et vahendeid ei jaotata ümber 
tegevustele, mille suhtes on kohaldatud 
finantskohandusi.

EAFRD raames liidu poolt rahastatavad 
summad, mis on tühistatud ja sissenõutud, 
ning nende juurde kuuluvad intressid 
jaotatakse ümber muudele ÜPP 
strateegiakava kohastele maaelu arengu 
tegevustele. Liikmesriik saab siiski liidu 
tühistatud või tagasinõutud vahendeid 
uuesti kasutada, kuid vaid riikliku ÜPP 
strateegiakava maaelu arengu programmi 
raames ettenähtud tegevuste jaoks ja 
tingimusel, et vahendeid ei jaotata ümber 
tegevustele, mille suhtes on kohaldatud 
finantskohandusi.

Selgitus

Vastavalt kavandatavatele ELi õigusaktidele tähendab sõna „invention“ toetusmeedet (ÜPP 
strateegiakavu käsitleva määruse eelnõu artikli 3 punkt c). Euroopa Komisjoni kavandatud 
artikli 55 sõnastus tähendaks, et toetusesaajatelt tagasinõutud vahendid tuleks suunata muude 
meetmete elluviimiseks, mitte need ei liiguks tagasi sama meetme eelarvesse, mille raames 
need tagasi nõuti. Ei ole ühtegi piisavat põhjendust sellele, miks toetusesaajalt X tagasi 
nõutud vahendeid ei võiks kasutada selle sama toetusvahendi raames toetusesaaja Y õigesti 
elluviidud tegevuste rahastamiseks.
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