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LÜHISELGITUS

Eelarvekontrollikomisjon suhtub positiivselt komisjoni püüdesse keskenduda ühise 
põllumajanduspoliitika valdkonnas nõuete täitmise asemel tulemuspõhisele rakendusmudelile.

Kuid nagu märkis Euroopa Kontrollikoda oma arvamuses nr 7/2018, ei kaotaks „see 
seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollimise vajadust“. Kui komisjoni ettepanekus ei muudeta 
liikmesriikide järelevalverolli, ei ole kontrollikoja hinnangul sertifitseerimisasutused enam 
kohustatud tegema seaduslikkuse ja korrektsuse kontrolli. Ei ole selge, kas 
sertifitseerimisasutuste kontrollid hõlmaksid ÜPP strateegiakavades sätestatud määratlusi ja 
konkreetseid toetuskõlblikkuse kriteeriume. Komisjoni koostatav aruandlus ja saadav kindlus 
muutuvad oluliselt. Ettepaneku kohaselt ei saaks komisjon ei makseasutustelt 
kontrollistatistikat ega ka sertifitseerimisasutustelt kindlust põllumajandustootjatele tehtavate 
maksete kohta. 

Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt lasub komisjonil lõplik vastutus eelarve 
rakendamise eest koostöös liikmesriikidega, mis hõlmab liikmesriikides tehtud makseid. 
Komisjoni ettepanekuga nõrgendatakse komisjoni aruandekohustust selles vallas.

Komisjon ei saaks enam kindlaks teha, mil määral rikutakse maksetega eeskirju. Samuti 
muudaks ettepanek keerulisemaks ühtse auditi põhimõtte kohaldamise, seda eeskätt 
sertifitseerimisasutuste vähendatud rolli tõttu. Uurivate ajakirjanike hiljutised mõrvad 
tuletavad meile meelde, et ei ole aeg nõrgendada lõplike toetusesaajateni ulatuvat ELi 
finantstehingute kontrolliahelat.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kulud meetmete eest, mis on 
sätestatud määruses (EL) nr 1308/2013 ja 
mille hüvitamist on komisjonilt taotletud, 
on seaduslikud ja korrektsed. ;

(d) kulud, mille hüvitamist on 
komisjonilt taotletud, eelkõige määruses 
(EL) nr 1308/2013 sätestatud meetmete 
eest, on seaduslikud ja korrektsed. ;

Or. en

Selgitus

On oluline, et sertifitseerimisasutused esitaksid arvamuse kõigi lõplikele toetusesaajatele 
makstud kulude kohta, mille hüvitamist on komisjonilt taotletud.
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Muudatusettepanek 2

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) need on kooskõlas kohaldatavate 
liidu õigusnormidega või

(b) need on kooskõlas kohaldatavate 
liidu õigusnormidega ja

Or. en

Muudatusettepanek 3

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 
saavutatud väljundile ning

Or. en

Muudatusettepanek 4

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 ja 
laienevad riiklikes ÜPP strateegiakavades 
kehtestatud rahastamiskõlblikkuse 
tingimustele üksikute toetusesaajate puhul.

Or. en

Selgitus

Makseasutused peavad tagama kõigi üksikute toetusesaajate, sealhulgas mitmeaastastes 
riiklikes strateegiakavades kehtestatud rahastamiskõlblikkuse tingimuste järgimise kooskõlas 
ühtse auditikava põhimõttega.
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Muudatusettepanek 5

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.

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

Or. en

Muudatusettepanek 6

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.

Finantsmääruse artikli 127 kohaldamisel 
võib komisjon tugineda 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.

Or. en

Selgitus

Ühtne auditikava ei tähenda, et komisjon on kohustatud tuginema liikmesriikide asutuste 
tööle.
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Muudatusettepanek 7

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.

Määruses (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] osutatud sekkumisliikide puhul 
kohaldatakse esimeses lõigus osutatud liidu 
rahastatavatest kuludest väljaarvamist 
liikmesriikide juhtimissüsteemides 
esinevate tõsiste puuduste korral.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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.

Esimest lõiku kohaldatakse samuti 
vajaduse korral riiklikes ÜPP 
strateegiakavades ja liikmesriigi 
õigusnormides sätestatud üksikute 
toetusesaajate rahastamiskõlblikkuse 
tingimustele mittevastavuse juhtude suhtes.

Or. en

Selgitus

On väga oluline, et komisjon säilitaks võimaluse kontrollida üksikute toetusesaajate vastavust 
rahastamiskõlblikkuse tingimustele. Uurivate ajakirjanike mõrvad on näidanud, et 
liikmesriikide asutuste kontrollid ei ole alati neutraalsed ega tulemuslikud.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad sobivad Liikmesriigid võtavad sobivad 
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ettevaatusabinõud, et tagada lõike 1 
punktis d osutatud karistuste kohaldamise 
proportsionaalsus ja astmelisus avastatud 
mittevastavuse tõsidusele, ulatusele, 
kestusele ja korduvusele.

ettevaatusabinõud, et tagada lõike 1 
punktis d osutatud karistuste kohaldamise 
proportsionaalsus ja astmelisus avastatud 
mittevastavuse tõsidusele, ulatusele, 
kestusele ja korduvusele.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrollid seoses rahastamisvahenditest 
toetust saavate tegevustega, nagu on 
osutatud määruse (EL) …/… [ühissätete 
määrus] artiklis 52, tehakse 
rahastamisvahendeid rakendavate asutuste 
tasandil.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kontrolle ei tehta EIP või muude selliste 
rahvusvaheliste finantseerimisasutuste 
tasandil, milles liikmesriigil on osalus.

Kontrolle võib samuti teha EIP või muude 
selliste rahvusvaheliste 
finantseerimisasutuste tasandil, milles 
liikmesriigil on osalus.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

150. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
vastutust ühtse süsteemi rakendamise ja 
kohaldamise eest, võib komisjon kasutada
ühtse süsteemi loomise, seire ja kasutamise 
hõlbustamiseks spetsialiseerunud asutuste 
või isikute abi, eriti liikmesriikide pädevate 
asutuste tehniliseks nõustamiseks.

3. Ilma et see piiraks liikmesriikide 
vastutust ühtse süsteemi rakendamise ja 
kohaldamise eest, kasutab komisjon 
vajaduse korral ühtse süsteemi loomise, 
seire ja kasutamise hõlbustamiseks 
spetsialiseerunud asutuste või isikute abi, 
eriti liikmesriikide pädevate asutuste 
tehniliseks nõustamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid registreerivad ja säilitavad 
kõik andmed ja dokumendid iga-aastaste 
väljundite kohta, mis esitatakse artiklis 52 
osutatud iga-aastase tulemusaruande 
kontrollimise ja heakskiitmise menetluse 
raames, ning ÜPP strateegiakavas 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
tehtavate edusammude kohta, mida 
jälgitakse kooskõlas määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus]

Liikmesriigid registreerivad ja säilitavad 
kõik andmed ja dokumendid iga-aastaste 
väljundite kohta, mis on saavutatud
artiklis 52 osutatud iga-aastase 
tulemusaruande kontrollimise ja 
heakskiitmise menetluse raames, ning ÜPP 
strateegiakavas sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks tehtud edusammude kohta, 
mida jälgitakse kooskõlas määruse (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus]

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid piiravad üldsuse 
juurdepääsu lõigetes 3 ja 4 osutatud 
andmekogudele, kui see kahjustaks 
isikuandmete konfidentsiaalsust vastavalt 

5. Liikmesriigid võivad piirata
üldsuse juurdepääsu lõigetes 3 ja 4 
osutatud andmekogudele, kui see 
kahjustaks isikuandmete konfidentsiaalsust 
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määrusele (EL) 2016/679. vastavalt määrusele (EL) 2016/679.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kasutada
olemasolevaid kontrolli- ja 
haldussüsteeme, et tagada 
tingimuslikkusega seotud eeskirjade 
täitmine.

Liikmesriigid kasutavad olemasolevaid 
kontrolli- ja haldussüsteeme, et tagada 
tingimuslikkusega seotud eeskirjade 
täitmine.

Or. en
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