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Muudatusettepanek 29
Karine Gloanec Maurin, Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) 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 
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 parlament, et diskrimineerimise 
likvideerimine on hädavajalik, et täita 
liidu kohustused kaasava Euroopa 
saavutamiseks, ning palus 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Karine Gloanec Maurin, Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) 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 ühise põllumajanduspoliitika 
vahendite taset 15 % võrra, ning avaldas 
eelkõige vastuseisu igasugusele 
radikaalsele vähendamisele, mis võib 
ühtekuuluvuspoliitika olemust ja 
eesmärke kahjustada. Euroopa Parlament 
pidas sellega seoses küsitavaks 
ettepanekut vähendada Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi vahendeid 
rohkem kui 25 % võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Karine Gloanec Maurin, Ricardo Serrão Santos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Oluline on, et EL-27 ühisele 
põllumajanduspoliitikale aastatel 2021–
2027 eraldatavad vahendid kokku jäävad 
vähemalt 2014.–2020. aasta eelarve 
tasemele püsivhindades.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Karine Gloanec Maurin
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Anneli Jäätteenmäki

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.

Or. en

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.
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Muudatusettepanek 34
Karine Gloanec Maurin

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.

Alalise fondi kaudu üksnes 
põllumajanduskriisidega toimetulekuks 
loodava sõltumatu põllumajandusreservi 
summa peab olema vähemalt 400 miljonit 
eurot jooksevhindades ajavahemiku 2021–
2027 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 35
Karine Gloanec Maurin

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. en

Muudatusettepanek 36
Anneli Jäätteenmäki
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kuni selle kalendriaasta 1. 
novembrini, mille suhtes kohandamise 
määra kohaldatakse, võib komisjon uue 
teabe alusel võtta vastu rakendusaktid, 
millega kohandatakse lõike 1 kohaselt 
kindlaks määratud kohandamise määra. 
Need 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. Liiga tihe ajakava võiks vähendada võimalust maksta alates 1. 
jaanuarist otsetoetusi ajakohastatud teabe alusel.

Muudatusettepanek 37
Karine Gloanec Maurin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAFRD rahaline osalus ÜPP 
strateegiakavadega seotud kuludes 
määratakse iga ÜPP strateegiakava puhul 
kindlaks liidu õiguses kehtestatud selliste 
ülemmäärade piires, mis on kehtestatud 
ÜPP strateegiakava kohastele sekkumistele 
EAFRD raames.

EAFRD rahaline osalus ühissätete 
määruse raames ÜPP strateegiakavadega 
seotud kuludes määratakse iga ÜPP 
strateegiakava puhul kindlaks liidu õiguses 
kehtestatud selliste ülemmäärade piires, 
mis on kehtestatud ÜPP strateegiakava 
kohastele sekkumistele EAFRD raames.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Anneli Jäätteenmäki

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

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