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LÜHISELGITUS

Eelarvekontrollikomisjon peab kiiduväärseks, et Euroopa Komisjon püüab ühises 
põllumajanduspoliitikas hakata nõuete täitmisel põhineva rakendusmudeli asemel kasutama 
tulemuspõhist mudelit. Kuid nagu Euroopa Kontrollikoda arvamuses 7/2018 märkis, ei sisalda 
ettepanek kõiki tõhusa tulemussüsteemi jaoks vajalikke elemente. „Selgete, konkreetsete ja 
kvantifitseeritud ELi eesmärkide puudumine tekitab ebakindlust selles, kuidas komisjon 
hakkab liikmesriikide ÜPP strateegiakavasid hindama. Samuti tähendab see, et ELi 
eesmärkide saavutamist ei saa mõõta.“ (Kontrollikoja arvamuse 7/2018 punkt 8). 

Ühtlasi on kahetsusväärne, et kavandatud raamistikus on tulemuslikkuse parandamiseks üsna 
vähe stiimuleid. Sihtväärtused võivad märkimisväärses ulatuses saavutamata jääda ilma, et 
see ELi rahastamist oluliselt mõjutaks. Eduka tegevusega võivad parimal juhul kaasneda vaid 
marginaalsed tulemustasud.

Kontrollikoja hinnangul tuleks lisada järgmised elemendid: 

– selged, konkreetsed ja kvantifitseeritud ELi eesmärgid, mille saavutamist on võimalik 
mõõta, 

– meetmed, mis on selgelt eesmärkidega seotud, 
– lõplikult välja töötatud väljundi-, tulemus- ja mõjunäitajad, 
– nõuded, et liikmesriigid koostaksid usaldusväärset ja võrreldavat statistikat 

põllumajandusettevõtjate netotulu kohta, 
– selged kriteeriumid ÜPP strateegiakavade sisu ja kvaliteedi hindamiseks, 
– tulemuspõhised maksed liikmesriikidele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi ja vajaduse 
korral lisada uusi näitajaid.

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 138 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse I lisa, et 
kohandada ühiseid väljund-, tulemus- ja 
mõjunäitajaid, et võtta arvesse nende 
kohaldamisel saadud kogemusi, märkusi, 
mille kontrollikoda esitas oma arvamuses 
7/2018, I lisa ja vajaduse korral lisada uusi 
näitajaid.
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Or. en

Selgitus

Kontrollikoda märkis, et komisjoni ettepanek ei sisalda kõiki tõhusa tulemussüsteemi jaoks 
vajalikke elemente, eriti ühtseid väljund-, tulemus- ja mõjunäitajaid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne lõike 1 kohaldamist arvavad 
liikmesriigid põllumajandustootjale 
käesoleva peatüki alusel asjaomasel 
kalendriaastal makstavast otsetoetuste 
summast maha:

välja jäetud

(a) palgad, mis on seotud 
põllumajandustootja deklareeritud 
põllumajandusliku tegevusega, sealhulgas 
tööhõivega seotud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed; ning

(b) samaväärsed kulud korrapärase ja 
tasustamata tööjõu puhul, mis on seotud 
nende isikute põllumajandusliku 
tegevusega, kes töötavad asjaomases 
põllumajandusettevõttes, kuid ei saa palka 
või saavad vähem tasu kui osutatud 
teenuste eest tavaliselt makstav summa, 
kuid kelle töö hüvitatakse 
põllumajandusettevõtte majanduslike 
tulemuste alusel.

Punktides a ja b osutatud summade 
arvutamisel kasutavad liikmesriigid 
põllumajandustegevuse eest riiklikul või 
piirkondlikul tasandil makstavaid 
keskmisi standardpalku korrutatuna 
asjaomase põllumajandustootja poolt 
deklareeritud aastaste tööühikute arvuga.

Or. en
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Selgitus

Arvamuse koostaja peab komisjoni ettepanekut otsetoetuste piiramise ja ümberjaotamise osas 
kiiduväärseks, kuid kardab, et võimalus arvata piiramiseks arvesse võetavate otsetoetuste 
summast maha palgakulu (sh tasustamata tööjõu kulu) vähendaks meetme mõju.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid koostavad 
põllumajandusettevõtjate netotulu kohta 
usaldusväärset ja võrreldavat statistikat 
ning võtavad arvesse 
põllumajandussektoriväliseid tuluallikaid.

Or. en

Selgitus

Euroopa Kontrollikoda märkis, et põllumajandustootjate sissetuleku kohta avaldatud andmed 
ei ole piisavad toetamaks väidet, „et põllumajanduslikud majapidamised vajavad üldiselt 
märkimisväärset toetust rahuldava elatustaseme saavutamiseks“.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad ette näha
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

1. Liikmesriigid näevad ette täiendava 
sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele käesolevas artiklis 
esitatud tingimustel ning nii, nagu iga 
liikmesriik oma ÜPP strateegiakavas 
edaspidi ette näeb.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 2 % 
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, võivad liikmesriigid sätestada
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning kellel 
on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

2. Osana nende kohustustest aidata 
kaasa erieesmärgile „olla atraktiivne noorte 
põllumajandustootjate jaoks ja soodustada 
ettevõtluse arendamist maapiirkondades“, 
mis on kehtestatud artikli 6 lõike 1 punktis 
g, ning selleks, et suunata vähemalt 2 % 
oma otsetoetuste eraldistest selle eesmärgi 
saavutamisele kooskõlas artikli 86 
lõikega 4, sätestavad liikmesriigid 
täiendava sissetulekutoetuse noortele 
põllumajandustootjatele, kes on äsja 
esmakordselt tegevust alustanud ning kellel 
on õigus saada toetust põhilise 
sissetulekutoetuse raames, millele on 
osutatud artiklis 17.

Or. en

Selgitus

Kontrollikoda märkis, et liikmesriikidel ei ole võimalik teha järeldust, et põlvkonnavahetuse 
edendamiseks tehtavad täiendavad jõupingutused ei ole vajalikud.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) käibemaksu tasumine.

Or. en

Selgitus

Kuigi tagastatava käibemaksu hüvitamine oleks kooskõlas muid valdkondi käsitleva komisjoni 
ühissätete määruse ettepanekuga, oleks see vastuolus finantsmääruse artikli 186 kohase 
otsese eelarve täitmise suhtes kohaldatavate põhimõtetega.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevusi ei valita toetuse 
saamiseks välja, kui need on füüsiliselt 
lõpetatud või täielikult ellu viidud enne, 
kui taotlus ÜPP strateegiakava raames 
rahastuse saamiseks on korraldusasutusele 
esitatud, olenemata sellest, kas kõik 
seonduvad maksed on tehtud või mitte.

5. Tegevusi ei valita toetuse 
saamiseks välja, kui neid on alustatud
enne, kui taotlus ÜPP strateegiakava 
raames rahastuse saamiseks on 
korraldusasutusele esitatud, olenemata 
sellest, kas kõik seonduvad maksed on 
tehtud või mitte.

Or. en

Selgitus

Erinevalt käimasoleva perioodiga oleks ettepaneku kohaselt võimalik rahastada ka projekte, 
mida on hakatud ellu viima enne taotluse esitamist. See suurendaks tühimõju riski.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 40 % kuludest jätkusuutlikkuseks 
antava põhilise sissetulekutoetuse ja 
täiendava sissetulekutoetuse puhul, 
millele on osutatud III jaotise II peatüki 
II jao 2. ja 3. alajaos;

(a) 100 % otsetoetusest valdkondades, 
kus põllumajandustootjad tegelikult 
rakendavad kliimamuutuste leevendamise 
tavasid;

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et kasutada paranduskoefitsienti 40 % kõigi otsetoetuste puhul (mis 
kontrollikoja arvates ei ole realistlik), oleks panuse suuruse arvutamine usaldusväärsem, kui 
paranduskoefitsienti kasutataks ainult otsetoetuste puhul valdkondades, kus 
põllumajandustootjad tegelikult rakendavad kliimamuutuste leevendamise tavasid (nt 
märgalade ja turbaalade kaitsmine).
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sihtväärtused iga vastava ühise ja 
vajaduse korral ÜPP strateegiakava alla 
kuuluva konkreetse tulemusnäitaja kohta ja 
nendega seotud vahe-eesmärgid. Neid 
sihtväärtusi põhjendatakse vajaduste 
hindamisega, millele on osutatud artiklis 
96. Artikli 6 lõike 1 punktides d, e ja f 
sätestatud erieesmärkide puhul tuletatakse 
sihtväärtused käesoleva artikli lõike 2 
punktides a ja b esitatud selgituselementide 
põhjal;

(a) lähteolukord ja sihtväärtused iga 
vastava ühise ja vajaduse korral ÜPP 
strateegiakava alla kuuluva konkreetse 
tulemusnäitaja kohta ja nendega seotud 
vahe-eesmärgid. Neid sihtväärtusi 
põhjendatakse vajaduste hindamisega, 
millele on osutatud artiklis 96. Artikli 6 
lõike 1 punktides d, e ja f sätestatud 
erieesmärkide puhul tuletatakse 
sihtväärtused käesoleva artikli lõike 2 
punktides a ja b esitatud selgituselementide 
põhjal;

Or. en

Selgitus

Et komisjon saaks hinnata eesmärkide ambitsioonikust, peaksid liikmesriigid esitama tõendid 
lähteolukorra kohta. Komisjon hindab neid eesmärke ja nende põhjendusi ÜPP 
strateegiakavade heakskiitmise käigus.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 120 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
tulemusraamistiku sisu kohta. Osutatud 
õigusaktid sisaldavad taustanäitajate 
loetelu, muid näitajaid, mida on vaja seoses 
poliitika asjakohase seire ja hindamisega, 
näitajate arvutamise meetodeid ja vajalikke 
sätteid, et tagada liikmesriikide kogutud 
andmete täpsus ja usaldusväärsus. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 139 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab pärast Euroopa 
Kontrollikojaga konsulteerimist vastu 
rakendusaktid tulemusraamistiku sisu 
kohta. Osutatud õigusaktid sisaldavad 
taustanäitajate loetelu, muid näitajaid, mida 
on vaja seoses poliitika asjakohase seire ja 
hindamisega, näitajate arvutamise 
meetodeid ja vajalikke sätteid, et tagada 
liikmesriikide kogutud andmete täpsus ja 
usaldusväärsus. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 139 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega.
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Or. en

Selgitus

Kontrollikoda märkis, et komisjoni ettepanek ei sisalda kõiki tõhusa tulemussüsteemi jaoks 
vajalikke elemente, eriti ühtseid väljund-, tulemus- ja mõjunäitajaid.
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