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LÜHISELGITUS

ELi kohustus järgida poliitikavaldkondade arengusidusust on kodifitseeritud Lissaboni 
lepingu artiklis 208. EL kohustub võtma arengueesmärke arvesse kõigis 
poliitikavaldkondades, mis tõenäoliselt mõjutavad arengumaid, ja vältima selliste 
poliitikavaldkondade vahelisi vastuolusid. ELi arengukoostöö esmatähtsad valdkonnad on 
toiduga kindlustatus ja säästev põllumajandus. Sellekohases ELi poliitikaraamistikus1 (2010) 
rõhutatakse poliitikavaldkondade arengusidususe tähtsust ülemaailmse toiduga kindlustatuse 
tagamisel ning tõstetakse esile ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tähtsust. 

ÜPP ebakõla arengueesmärkidega on küll pärast eksporditoetuste järguti kaotamist 
vähenenud, kuid tekitab endiselt probleeme. Arengule võivad ebasoodsalt mõjuda ÜPP 
toetused ja turutoetusmeetmed, mis suurendavad teatava kauba eksporti arengumaadesse või 
importi nendest maadest, ning ressursimahuka põllumajandustootmise kahjulik mõju kliimale. 

Esitatud muudatusettepanekud käsitlevad horisontaalset määrust, mille kohaselt tuleb vastu 
võtta mitmesuguste ÜPP meetmete rahastamise, haldamise ja seire nõuded. Neid 
sekkumismeetmeid rahastatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD), mida nimetatakse sageli ÜPP kaheks 
sambaks. Pärast 2021. aastat saab ÜPP uue rakendamismudeli, mis suurendab liikmesriikide 
vastutust riiklike prioriteetide kindlaksmääramisel. Käsikäes uue mudeliga suundutakse 
nõuete täitmiselt tulemuslikkusele ja ÜPP oluline osa on tingimuslikkus. 

Arvamuse koostaja tunneb uue, tulemustepõhise ÜPP käsitlusviisi poole suundumise üle 
heameelt, kuna see võib olla kasulik arengukoostöö-, kliima- ja keskkonnapoliitikaga sidususe 
saavutamise seisukohast. Samas suurendab asjaolu, et liikmesriigid seavad oma riiklikes 
kavades endale ise eesmärgid, märkimisväärselt võimalust, et püüdlused vähenevad ja algab 
võidujooks madalaimate maksumäärade saavutamise nimel. Kõnealuse õigusakti ettepaneku 
analüüs poliitikavaldkondade arengusidususe vaatenurgast näitab, et poliitikavaldkondade 
arengusidusust ei ole rahastamise, haldamise ja seire eeskirjades piisavalt kajastatud. 

Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku määrust muuta, et suurendada 
poliitikavaldkondade arengusidususega seotud kohustusi ning tagada ÜPP kavandamise, 
rakendamise, seire ja hindamise eri etappides piisav konsulteerimine sidusrühmadega ning 
muu hulgas: 

– suurem pühendumine ELi toimimise lepingus ette nähtud poliitikavaldkondade 
arengusidususe, aastani 2030 koostatud tegevuskava ja Pariisi kokkuleppe järgimisele ning 
nii ELi kui ka liikmesriikide kohustuste selgitamine; 

– poliitikavaldkondade arengusidususe näitajate, kestliku arengu eesmärkide ja 
kliimaeesmärkide ning ÜPP ülemaailmse jalajälje süstemaatiline seire; 
põllumajandusturgude puhul olemasolevate järelevalvemehhanismide laiendamine, et 
jälgida arengumaade hulka kuuluvatesse partnerriikidesse ja neist välja toimuvaid ELi-
väliseid tundlike toodete kaubavooge; 

1 Euroopa Komisjon, komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: ELi poliitiline raamistik, millega toetatakse 
arenguriike toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel, COM(2010)127 final. Brüssel, Euroopa Komisjon, 31. märts 
2010.
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– väga erinevate sidusrühmadega, sealhulgas arengupartnerite ja ekspertidega 
konsulteerimine enne liikmesriikide ÜPP strateegiakavade kindlaksmääramist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eelkõige selle artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2 ja 
artiklit 208,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ jõuti järeldusele, 
et on vaja jätkuvalt suurendada ühise 
põlumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP“) 
vastavust tuleviku probleemidele ja 
võimalustele, edendades tööhõivet, 
majanduskasvu ja investeeringuid, 
võideldes kliimamuutustega ja nendega 
kohanedes ning tuues teadusuuringud ja 
innovatsiooni laboriseinte vahelt välja 
põldudele ja turgudele. Samuti peaks ÜPP 
aitama lahendada kodanike muresid seoses 
kestliku põllumajandustootmisega.

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ jõuti järeldusele, 
et on vaja jätkuvalt suurendada ühise 
põlumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP“) 
vastavust tuleviku probleemidele ja 
võimalustele, edendades tööhõivet, 
majanduskasvu ja investeeringuid 
maapiirkondades, edendades sotsiaalset 
kaasatust, vähendades piirkondade vahel 
arenguerinevusi, võideldes 
kliimamuutustega ja nendega kohanedes 
ning tuues teadusuuringud ja innovatsiooni 
laboriseinte vahelt välja põldudele ja 
turgudele. Teatises rõhutatakse ka ÜPP 
ülemaailmset mõõdet ja märgitakse ära 
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liidu võetud kohustus edendada 
poliitikavaldkondade kestliku arengu 
sidusust. Samuti tuleks ÜPPd reformida, 
et lahendada kodanike muresid seoses 
kestliku põllumajandustootmisega ja selle 
mõjuga kolmandatele riikidele, eriti 
arengumaadele, tagades, et elanikkond 
saab toitvat, ohutut ja tervislikku toitu, 
ning edendada kestlikku arengut ja vee, 
mulla, õhu ning muude loodusvarade 
tõhusat majandamist ning bioloogilise 
mitmekesisuse, elupaikade ja maastiku 
kaitset, kooskõlas liidu rahvusvaheliste 
kohustuste ja lubadustega, sealhulgas 
kestliku arengu tegevuskavaga 2030 ja 
kliimamuutusi käsitleva Pariisi 
kokkuleppega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Nõuete täitmisest juhinduvat ÜPP 
rakendamismudelit tuleks kohandada, et 
see keskenduks rohkem tulemustele ja 
tulemuslikkusele. Seepärast peaks liit 
kehtestama poliitika põhieesmärgid, 
sekkumisviisid ja kohaldatavad ELi 
põhinõuded, liikmesriikidel aga peaks 
olema suurem vastutus ja aruandekohustus 
nende eesmärkide täitmisel. Seetõttu tuleks 
tagada suurem subsidiaarsus, et võtta 
paremini arvesse kohalikke tingimusi ja 
vajadusi. Selleks peaksid uue 
rakendamismudeli kohaselt liikmesriigid 
ise kooskõlas liidu põhinõuetega vastutama 
oma ÜPP sekkumismeetmete kujundamise 
eest, et anda võimalikult suur panus ÜPP 
liiduüleste eesmärkide saavutamisse, ning 
kehtestama ja välja kujundama 
toetusesaajate suhtes kohaldatava nõuete 
täitmiseks ja selle kontrollimiseks vajaliku 
raamistiku.

(3) Nõuete täitmisest juhinduvat ÜPP 
rakendamismudelit tuleks kohandada, et 
see keskenduks rohkem kestlikule 
põllumajandusele. Seepärast peaks liit 
kehtestama poliitika põhieesmärgid, 
sekkumisviisid ja kohaldatavad ELi 
põhinõuded, sealhulgas seoses 
poliitikavaldkondade arengusidususega, 
liikmesriikidel aga peaks olema suurem 
vastutus ja aruandekohustus nende 
eesmärkide täitmisel. Seetõttu tuleks 
tagada suurem subsidiaarsus, et võtta 
paremini arvesse kohalikke tingimusi ja 
vajadusi. Selleks peaksid uue 
rakendamismudeli kohaselt liikmesriigid 
ise kooskõlas oma erivajaduste ja liidu 
põhinõuetega vastutama oma ÜPP 
sekkumismeetmete kujundamise eest, et 
anda võimalikult suur panus ÜPP 
liiduüleste eesmärkide saavutamisse, ning 
kehtestama ja välja kujundama 
toetusesaajate suhtes kohaldatava nõuete 
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täitmiseks ja selle kontrollimiseks vajaliku 
raamistiku.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 (8 a) ÜPP rakendamine peaks olema 
kooskõlas arengukoostöö eesmärkidega, 
millele on osutatud aluslepingu artiklis 
208 ning mis hõlmavad muu hulgas 
kestliku arengu tegevuskava 2030. 
Kooskõlas selle poliitikavaldkondade 
sidususega ei tohiks käesoleva määruse 
alusel võetavad meetmed ohustada 
arengumaade, eelkõige vähim arenenud 
riikide toidutootmisvõimet ja pikaajalist 
toiduga kindlustatust ega liidu 
kliimamuutuste leevendamise kohustuste 
täitmist vastavalt kliimamuutusi 
käsitlevale Pariisi kokkuleppele.

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 208 tuleb arengueesmärke arvesse võtta kõigis ELi 
poliitikavaldkondades. Arengumaade põllumajanduse arengu hõlbustamine ja ülemaailmse 
toiduga kindlustatuse suurendamine on ELi arengukoostöö olulised eesmärgid. ÜPP-l on 
välismõju, mis puudutab eelkõige põllumajanduskaubandust. Poliitikavaldkondade 
arengusidususe põhimõtte kohaselt tuleb jälgida ja võimaluse korral vältida võimalikku 
kahjulikku mõju kohalikele põllumajandusturgudele ja kohalikele tootjatele arengumaades.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liikmesriikide akrediteeritud 
makseasutuste kaasamine on uue 
rakendamismudeli kohaselt otsustav 
eeltingimus selleks, et tagada piisav 

(11) Liikmesriikide akrediteeritud 
makseasutuste kaasamine on uue 
rakendamismudeli kohaselt otsustav 
eeltingimus selleks, et tagada piisav 
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kindlus, et liidu eelarvest rahastatavate 
sekkumiste abil saavutatakse asjakohastes 
ÜPP strateegiakavades seatud eesmärgid ja 
sihid. Seetõttu tuleks käesolevas määruses 
sõnaselgelt sätestada, et liidu eelarvest võib 
hüvitada ainult akrediteeritud 
makseasutuste kantud kulusid. Peale selle 
peab ÜPP strateegiakava määruses 
nimetatud sekkumisviiside kuludele, mida 
rahastab liit, vastama väljund ning need 
peavad olema kooskõlas liidu põhinõuete 
ja juhtimissüsteemidega.

kindlus, et liidu eelarvest rahastatavate 
sekkumiste abil saavutatakse asjakohastes 
ÜPP strateegiakavades seatud eesmärgid ja 
sihid. Seetõttu tuleks käesolevas määruses 
sõnaselgelt sätestada, et liidu eelarvest võib 
hüvitada ainult akrediteeritud 
makseasutuste kantud kulusid. Peale selle 
peab ÜPP strateegiakava määruses 
nimetatud sekkumisviiside kuludele, mida 
rahastab liit, vastama väljund ning need 
peavad olema kooskõlas liidu põhinõuete 
ja juhtimissüsteemidega. Samuti peaks 
need aitama saavutada kestliku arengu 
eesmärke. Järgides usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtteid ja selleks, et 
kasutada liidu rahalisi vahendeid 
optimaalselt, tuleks liidu ja liikmesriikide 
vahendite kavandamisel ja eraldamisel 
konsulteerida paljude sidusrühmadega. 
Sellise konsulteerimise peaksid 
korraldama nii liikmesriigid enne ÜPP 
strateegiakava kindlaksmääramist kui ka 
komisjon enne riiklike strateegiate 
kinnitamist. Arengupartnerid tuleks 
kaasata küsimuste puhul, mis on seotud 
poliitikavaldkondade arengusidususega ja 
ÜPP mõjuga arengumaade, eelkõige 
vähim arenenud riikide elanikkonnale.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Et anda komisjonile vahendid, mis 
võimaldavad tal täita oma kohustusi 
tagada ÜPP rakendamisel 
poliitikavaldkondade arengusidusus, nagu 
on sätestatud määruses (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus], tuleks ette näha 
laiendatud seiresuutlikkus, et hõlbustada 
ÜPP välismõju jälgimist, eriti seoses 
arengumaadega.

Muudatusettepanek 7
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Võttes arvesse ÜPP uut 
rakendamismudelit, milles pannakse 
rõhku tulemustele, tuleb mõõta kõikide 
ÜPP eesmärkidega, nagu on sätestatud 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklites 5 ja 6, seotud 
väljundeid ja mõju, et tagada kindlus ÜPP 
vahendite tulemusliku kasutamise kohta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) Eelarvetõhususe põhimõtte 
kohaselt ei tohiks ÜPPs avalikke 
vahendeid kasutada viisil, mis loob 
keskkonna, rahvatervise või arenguabi 
jaoks uusi kulusid. Sellist kahjustavat 
tegevust ei tohiks ÜPP raames rahastada. 
Et tagada kindlus ÜPP ja liidu kulutuste 
tulemuslikkuse kohta, peaks liidu 
finantshuvide ohustamise mõiste seetõttu 
hõlmama ohtu keskkonnale, 
rahvatervisele ja poliitikavaldkondade 
arengusidususele. See aitab tagada ka 
kooskõla ÜPP ja muude liidu 
poliitikaprioriteetide ja -eesmärkide vahel. 
Teiste valdkondade lisakulude 
minimeerimine peaks tagama avaliku 
sektori kulutuste tõhususe.

Selgitus

Keskkonna, rahvatervise, sotsiaalstruktuuride või arenguga seotud mõjust tekkivad kulud 
kanduvad üle muudesse avaliku sektori, sealhulgas ELi kulutustesse. See tähendab, et 
ebatõhusate kulutuste korral maksame mitmekordselt, nt kui maksed tekitavad ületootmise, 
peame uuesti maksma kriisidega toimetulekuks ja arenguabi kulutusteks. Maksed saastavate 
põllumajandustavade toetuseks toovad samuti kaasa mitmekordsed kulutused nende järel 
koristamise, ökosüsteemide taastamise või joogivee puhastamise eest.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Ka tulemuslikkuse mitmeaastase 
seire raames peaks komisjonil olema õigus 
makseid peatada. Kui liikmesriigi ÜPP 
strateegiakavas seatud sihtide poole 
liikumine viibib või on ebapiisav, peaks 
komisjonil olema õigus nõuda, et 
asjaomane liikmesriik võtaks tarvitusele 
parandusmeetmed kooskõlas 
tegevuskavaga, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides ning mis 
sisaldab selgeid edunäitajaid. Kui 
liikmesriik tegevuskava ei esita või ei 
rakenda või kui tegevuskava on olukorra 
parandamiseks ilmselgelt ebapiisav, peaks 
komisjonil olema õigus rakendusaktiga 
igakuised või vahemaksed peatada.

(30) Ka tulemuslikkuse mitmeaastase 
seire raames peaks komisjonil olema õigus 
makseid peatada. Kui liikmesriigi ÜPP 
strateegiakavas seatud sihtide poole 
liikumine viibib või on ebapiisav, peaks 
komisjonil olema õigus nõuda, et 
asjaomane liikmesriik võtaks tarvitusele 
parandusmeetmed kooskõlas 
tegevuskavaga, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides ning mis 
sisaldab selgeid edunäitajaid. Tegevuskava 
koostamisel tuleks kaasata artiklis 94 
osutatud partnerid. Kui liikmesriik 
tegevuskava ei esita või ei rakenda või kui 
tegevuskava on olukorra parandamiseks 
ilmselgelt ebapiisav, peaks komisjonil 
olema õigus rakendusaktiga igakuised või 
vahemaksed peatada. Erilist tähelepanu 
tuleks pöörata liidu keskkonnaõigusele, 
samuti liidu ja liikmesriikide kestliku 
arengu tegevuskava 2030 raames võetud 
kohustustele ja aluslepingust tulenevatele 
kohustustele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Nagu oli ette nähtud ka määrusega 
(EL) nr 1306/2013, peaks komisjonil 
olema õigus peatada maksed juhul, kui on 
tõsiseid puudusi juhtimissüsteemis, 
sealhulgas mittevastavus liidu põhinõuetele 
ja aruandluse ebausaldusväärsus. Läbi 
vaadata tuleks aga maksete peatamise 

(31) Nagu oli ette nähtud ka määrusega 
(EL) nr 1306/2013, peaks komisjonil 
olema õigus peatada maksed juhul, kui on 
suuri puudusi juhtimissüsteemis, 
sealhulgas mittevastavus liidu põhinõuetele 
ja aruandluse ebausaldusväärsus. Sidususe 
puudumist ÜPP ja liidu muu poliitika, 
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tingimused, et mehhanism tõhusamaks 
muuta. Peatamise finantstagajärjed tuleks 
otsustada sihtotstarbelise 
vastavusmenetluse tulemusena.

muu hulgas kestliku arengu eesmärkide, 
kliima-, keskkonna- ja inimõigustealaste 
kohustuste rakendamise vahel tuleks 
pidada suureks puuduseks liikmesriikide 
juhtimissüsteemides. Läbi vaadata tuleks 
aga maksete peatamise tingimused, et 
mehhanism tõhusamaks muuta. Peatamise 
finantstagajärjed tuleks otsustada 
sihtotstarbelise vastavusmenetluse 
tulemusena.

Selgitus

Võttes arvesse, et ühine põllumajanduspoliitika peab olema kooskõlas ELi arengupoliitikaga, 
nagu on tunnistanud komisjon oma teatises toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta 
(COM (2017) 713 final) ning nõukogu ja liikmesriigid 2017. aastal uues Euroopa 
arengukonsensuses, määratakse ÜPP rakendamise ja liidu laiemate väliseesmärkide vahelise 
sidususe puudumise eest karistused, kui selline ebakõla on tingitud tahtlikust tegevusest.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Komisjon vastutab aluslepingu 
artikli 317 kohaselt liidu eelarve täitmise 
eest koostöös liikmesriikidega. Komisjonil 
peaks seega olema õigus rakendusaktidega 
otsustada, kas liikmesriikide tehtud 
kulutused on liidu õigusega vastavuses. 
Liikmesriikidele tuleks anda õigus oma 
makseotsuseid põhjendada ning lahendada 
nende ja komisjoni vahelised lahkhelid 
lepitusmenetluse teel. Selleks et anda 
liikmesriikidele minevikus tehtud 
kulutustega seoses õiguslikud ja rahalised 
tagatised, tuleks kindlaks määrata tähtaeg, 
mille vältel komisjon otsustab, millised 
finantstagajärjed peaksid mittevastavusel 
olema.

(41) Komisjon vastutab aluslepingu 
artikli 317 kohaselt liidu eelarve täitmise 
eest koostöös liikmesriikidega. Komisjonil 
peaks seega olema õigus rakendusaktidega 
otsustada, kas liikmesriikide tehtud 
kulutused on vastavuses liidu õiguse, 
prioriteetide ja rahvusvaheliste 
lepingutega, muu hulgas kestliku arengu 
tegevuskavaga 2030 ja kliimamuutusi 
käsitleva Pariisi kokkuleppega. Nende 
eesmärkide hulgas tuleks pöörata erilist 
tähelepanu poliitikavaldkondade 
arengusidususe põhimõttele ning liidu 
kliima- ja keskkonnapoliitika 
eesmärkidele, mis on sätestatud 
aluslepingu artiklis 191. 
Põllumajanduspoliitika ja selle 
rahastamine ei tohiks takistada liidu 
muude poliitikavaldkondade toimimist. 
Liikmesriikidele tuleks anda õigus oma 
makseotsuseid põhjendada ning lahendada 
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nende ja komisjoni vahelised lahkhelid 
lepitusmenetluse teel. Selleks et anda 
liikmesriikidele minevikus tehtud 
kulutustega seoses õiguslikud ja rahalised 
tagatised, tuleks kindlaks määrata tähtaeg, 
mille vältel komisjon otsustab, millised 
finantstagajärjed peaksid mittevastavusel 
olema.

Selgitus

Võttes arvesse, et ühine põllumajanduspoliitika peab olema kooskõlas ELi arengupoliitikaga, 
nagu on tunnistanud komisjon oma teatises toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta 
(COM (2017) 713 final) ning nõukogu ja liikmesriigid 2017. aastal uues Euroopa 
arengukonsensuses, määratakse ÜPP rakendamise ja liidu laiemate väliseesmärkide vahelise 
sidususe puudumise eest karistused, kui selline ebakõla on tingitud tahtlikust tegevusest.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Komisjoni teatises „Toidutootmise 
ja põllumajanduse tulevik“ määratleti 
tulevase ÜPP strateegilise suunitlusena 
keskkonnahoiu ja kliimameetmete 
edendamine ning ELi keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse panustamine. Seega 
on tekkinud vajadus jagada keskkonna- ja 
kliimaalastel eesmärkidel liikmesriikide ja 
liidu tasandil põldude identifitseerimise 
süsteemi ja muid ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi andmeid. Seetõttu tuleks 
ette näha ühtse süsteemi raames kogutud 
ning keskkonna- ja kliimaeesmärkide 
seisukohalt oluliste andmete jagamine 
liikmesriikide ametiasutuste vahel ning 
liidu institutsioonide ja organitega. Selleks 
et suurendada tõhusust eri ametiasutustele 
kättesaadavate andmete kasutamisel 
Euroopa statistika koostamiseks, tuleks ka 
sätestada, et ühtsest süsteemist saadavad 
andmed tehakse statistilistel eesmärkidel 
kättesaadavaks asutustele, mis on osa 

(49) Komisjoni teatises „Toidutootmise 
ja põllumajanduse tulevik“ määratleti 
tulevase ÜPP strateegilise suunitlusena 
keskkonnahoiu ja kliimameetmete 
edendamine ning ELi keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse panustamine. Teatises 
rõhutatakse ka ÜPP ülemaailmset mõõdet 
ja märgitakse ära liidu võetud kohustus 
edendada poliitikavaldkondade kestliku 
arengu sidusust. Seega on tekkinud 
vajadus jagada liikmesriikide ja liidu 
tasandil põldude identifitseerimise 
süsteemi ja muid ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi andmeid keskkonna- ja 
kliimaalastel eesmärkidel ja 
poliitikavaldkondade arengusidususega 
seotud põhjustel ning selleks, et saavutada 
kestliku arengu eesmärgid ning sidusus 
liidu muude sise- ja 
välispoliitikavaldkondadega liikmesriikide 
ja liidu tasandil. Seetõttu tuleks ette näha 
ühtse süsteemi raames kogutud ning nende 
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Euroopa statistikasüsteemist. eesmärkide seisukohalt oluliste andmete 
jagamine liikmesriikide ametiasutuste 
vahel ning liidu institutsioonide ja 
organitega. Selleks et suurendada tõhusust 
eri ametiasutustele kättesaadavate andmete 
kasutamisel Euroopa statistika 
koostamiseks, tuleks ka sätestada, et 
ühtsest süsteemist saadavad andmed 
tehakse statistilistel eesmärkidel 
kättesaadavaks asutustele, mis on osa 
Euroopa statistikasüsteemist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 (49 a) Liikmesriigid peavad ÜPP 
poliitikasuundade ja vahendite 
kavandamisel ja rakendamisel võtma 
arvesse ka strateegilist lisasuunitlust, et 
tagada ÜPPga seotud põllumajandusliku 
toidutööstuse kaubandustulemuste 
kooskõla liidu arengupoliitikaga, pidades 
eelkõige silmas vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse ja 
põllumajandusreservi kasutuselevõttu 
turu kriisiolukorra lahendamiseks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Põllumajanduskaubanduse 
rahvusvahelise struktuuri tõttu ja siseturu 
toimimise huvides on vaja korraldada 
liikmesriikidevahelist koostööd. Peale selle 
on vaja luua liidu tasandil keskne 
dokumendisüsteem kolmandates riikides 
asuvate makseid saavate või tegevate 
ettevõtjate kohta.

(53) Põllumajanduskaubanduse 
rahvusvahelise struktuuri tõttu ja siseturu 
toimimise huvides ning 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
kohustuste täitmiseks on vaja korraldada 
liikmesriikidevahelist ning liikmesriikide 
ja kolmandate riikide vahelist koostööd. 
Peale selle on vaja luua liidu tasandil 
keskne dokumendisüsteem kolmandates 
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riikides asuvate makseid saavate või 
tegevate ettevõtjate kohta. Selline süsteem 
peaks aitama tuvastada ebakõlasid ÜPP 
rakendamise ja liidu välispoliitika 
eesmärkide vahel. Dokumendisüsteemis 
tuleks esile tõsta eespool nimetatud 
kolmandate riikide ettevõtjate panus 
kestliku arengu tegevuskavasse 2030 või 
mõju sellele. Samuti tuleks dokumentides 
juhtida tähelepanu ÜPP ja eriti selle 
välismõõtme panusele liidu 
arengueesmärkide täitmisesse vastavalt 
aluslepingu artiklile 208.

Selgitus

Komisjon süvendab kolmandate riikidega tehtava usaldusväärse ja tõhusa koostöö vaimus 
dialoogi partnerriikidega kõikides küsimustes, mis mõjutavad nende arenguprotsessi, 
hoolimata sellest, kas need kuuluvad otseselt liidu poliitikaraamistikku või mitte. Liidu 
partneritelt saadav teave aitab tuvastada ja parandada ebakõla ELi poliitikavaldkondade 
vahel ning andmete kogumine ja jagamine aitab seda protsessi lihtsustada.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) ÜPP oluline osa on tingimuslikkus; 
eriti seoses ÜPP keskkonna- ja 
kliimakomponentidega, aga ka rahvatervise 
ja loomadega seotud küsimuste puhul. 
Seetõttu tuleb tingimuslikkuse süsteemi 
toimivuse tagamiseks teha kontrolle ning 
vajaduse korral kohaldada karistusi. 
Selleks et tagada eri liikmesriikide 
toetusesaajate võrdne kohtlemine, tuleks 
teatavad tingimuslikkusega seotud 
kontrollide ja karistuste üldeeskirjad 
kehtestada liidu tasandil.

(55) ÜPP oluline osa on tingimuslikkus, 
mis aitab tagada maksete suure 
kestlikkuse, nt seoses pestitsiidide 
kasutamisega, ning tagada liikmesriikides 
ja nende vahel põllumajandustootjate 
võrdne kohtlemine, eriti seoses ÜPP 
keskkonna- ja kliimakomponentidega, aga 
ka rahvatervise ja loomade heaolu puhul. 
Seetõttu tuleb tingimuslikkuse süsteemi 
toimivuse tagamiseks teha kontrolle ning 
vajaduse korral kohaldada karistusi. 
Selleks et tagada see eri liikmesriikide 
toetusesaajate võrdne kohtlemine, tuleks 
teatavad tingimuslikkuse, kontrollide ja 
nõuete rikkumisega seotud karistuste 
üldeeskirjad kehtestada liidu tasandil.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67) Sellega seoses tuleks 
nõuetekohaselt tunnustada 
kodanikuühiskonna, sealhulgas meedia ja 
valitsusväliste organisatsioonide rolli ja 
panust pettuse ja avalike vahendite 
väärkasutuse vastasesse 
halduskontrolliraamistikku.

(67) Sellega seoses tuleks 
nõuetekohaselt tunnustada 
kodanikuühiskonna, sealhulgas meedia ja 
valitsusväliste organisatsioonide rolli ja 
panust pettuse ja avalike vahendite 
väärkasutuse vastasesse 
halduskontrolliraamistikku. Eelnimetatud 
sidusrühmi tuleks julgustada ka esile 
tõstma vastuolusid ÜPP ja olemasoleva 
liidu poliitika rakendamise vahel, eriti 
võttes arvesse liidu keskkonna- ja 
arengupoliitikat, ning teatama nendest 
määrusega (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakavade määrus] ametisse seatud 
komisjoni ärakuulamise eest vastutavale 
ametnikule.

Selgitus

EL võttis 2005. aasta arengukonsensuses ja seda kinnitavalt ka 2017. aasta uues 
arengukonsensuses kohustuse tunnustada ja tugevdada valitsusväliste osalejate osalemise 
põhimõtet, et täita kolmandatest riikidest pärit partnerite arengueesmärgid. Komisjoni 
ärakuulamise eest vastutava ametniku ametikoht loodi strateegiakavade määruse 
muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 82

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(82) Komisjoni rakendamisvolitused 
peaksid hõlmama ka eeskirju, mille 
eesmärk on saavutada liikmesriikide 
kohustuste ühetaoline kohaldamine seoses 
liidu finantshuvide kaitsega, ja eeskirju, 
mille eesmärk on saavutada kontrollide 
ühetaoline kohaldamine liidus.

(82) Komisjoni rakendamisvolitused 
peaksid hõlmama ka eeskirju, mille 
eesmärk on saavutada liikmesriikide 
kohustuste ühetaoline kohaldamine seoses 
liidu finantshuvide kaitsega, mis peaks 
hõlmama eelarvetõhususe põhimõtet, 
mille kohaselt ei lubata ÜPP makseid, mis 
tekitavad ELi eelarvesse täiendavaid 
kulusid, ja eeskirju, mille eesmärk on 
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saavutada kontrollide ühetaoline 
kohaldamine liidus. Komisjon peaks 
seetõttu kehtestama ka eeskirjad, millega 
tagatakse kooskõla liikmesriikide poolse 
ÜPP rakendamise ja liidu muude 
poliitikavaldkondade vahel, pöörates 
erilist tähelepanu aluslepingu artiklites 11 
ja 191 sätestatud keskkonnanõuetele ning 
alusepingu artiklis 208 sätestatud 
poliitikavaldkondade arengusidususega 
seotud kohustustele.

Selgitus

Keskkonna, rahvatervise, sotsiaalstruktuuride või arenguga seotud mõjust tekkivad kulud 
kanduvad üle muudesse avaliku sektori, sealhulgas ELi kulutustesse. See tähendab, et 
ebatõhusate kulutuste korral maksame mitmekordselt, nt kui maksed tekitavad ületootmise, 
peame uuesti maksma kriisidega toimetulekuks ja arenguabi kulutusteks. Maksed saastavate 
põllumajandustavade toetuseks toovad samuti kaasa mitmekordsed kulutused nende järel 
koristamise, ökosüsteemide taastamise või joogivee puhastamise eest.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) ÜPP analüüsi, haldamise, seire-, 
teabevahetuse ja rakendamise meetmed, 
samuti kontrollisüsteemide ning tehnilise ja 
haldusabi rakendamisega seotud meetmed;

a) ÜPP ja kestliku arengu 
tegevuskava 2030 ning kliimamuutusi 
käsitleva Pariisi kokkuleppe analüüsi, 
haldamise, seire-, teabevahetuse ja 
rakendamise meetmed, samuti 
kontrollisüsteemide ning tehnilise ja 
haldusabi rakendamisega seotud meetmed;

Selgitus

ELi toimimise lepingu artiklis 208 on sätestatud, et arengueesmärke tuleb arvesse võtta kõigis 
ELi poliitikavaldkondades. ELi arengukoostöö peamised arengueesmärgid ja kestliku arengu 
eesmärgid on ülemaailmse toiduga kindlustatuse suurendamine ja arengumaades 
vastupidavate põllumajandussüsteemide arendamisele kaasaaitamine.  Põllumajandussektori 
siseturu reguleerimisel on otsene mõju nende süsteemide seisundile arengumaades.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) komisjoni poolt 
kaugseirerakenduste kaudu võetud 
meetmed põllumajandusressursside seireks 
vastavalt artiklile 23;

c) komisjoni poolt 
kaugseirerakenduste kaudu võetud 
meetmed põllumajandusressursside seireks 
ning liikmesriikide osalemine 
põllumajandustegevuses, mis on 
kooskõlas kestliku arengu tegevuskavaga 
2030 ja kliimamuutusi käsitleva Pariisi 
kokkuleppega, vastavalt artiklile 23;

Selgitus

ELi toimimise lepingu artiklis 208 on sätestatud, et arengueesmärke tuleb arvesse võtta kõigis 
ELi poliitikavaldkondades. ELi arengukoostöö peamised arengueesmärgid ja kestliku arengu 
eesmärgid on ülemaailmse toiduga kindlustatuse suurendamine ja arengumaades 
vastupidavate põllumajandussüsteemide arendamisele kaasaaitamine.  Põllumajandussektori 
siseturu reguleerimisel on otsene mõju nende süsteemide seisundile arengumaades. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) ÜPP alased uuringud ning fondidest 
rahastatud meetmete hindamine, sealhulgas 
hindamismeetodite parendamine ja 
teabevahetus ÜPP tavade kohta, samuti 
koostöös Euroopa Investeerimispangaga 
(EIP) tehtud uuringud;

f) ÜPP alased uuringud ning fondidest 
rahastatud meetmete hindamine, sealhulgas 
hindamismeetodite parandamine ja 
teabevahetus ÜPP tavade kohta, samuti 
koostöös Euroopa Investeerimispangaga 
(EIP) tehtud uuringud, millesse on 
kaasatud määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklis 94 
osutatud asjaomased osalejad, eriti 
kohalikud, piirkondlikud, riiklikud ja 
rahvusvahelised sidusrühmad, 
akadeemilised eksperdid ja valitsusvälised 
organisatsioonid; 



AD\1176525ET.docx 17/27 PE629.647v02-00

ET

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(cc) rahaline toetus teabe levitamise, 
teadlikkuse tõstmise, koostöö edendamise 
ja kogemuste vahetamisega seotud 
meetmetele, mida võetakse liidu tasandil 
maaelu arengu sekkumiste raames, 
sealhulgas võrgustike loomine asjaomaste 
osapooltega;

h) rahaline toetus teabe levitamise, 
teadlikkuse tõstmise (muu hulgas ÜPP 
ülemaailmsete tagajärgede kohta), 
koostöö edendamise ja kogemuste 
vahetamisega seotud meetmetele, mida 
võetakse kohalikul, piirkondlikul, 
riiklikul, liidu ja rahvusvahelisel tasandil 
maaelu arengu sekkumiste raames, 
sealhulgas võrgustike loomine asjaomaste 
osapooltega;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) ÜPP mõju kolmandatele riikidele, 
eriti arengumaadele.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) liidu õigusnormide ühtlustatud 
kohaldamise edendamine ja tagamine.

d) liidu õigusnormide ja asjaomastest 
rahvusvahelistest lepingutest tulenevate, 
liidule kohustuslike eeskirjade ühtlustatud 
kohaldamise edendamine ja tagamine.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ff) juhtida liidu põllumajandusturge 
ülemaailmses kontekstis;

a) juhtida õiglaselt ja kestlikult liidu 
põllumajandusturge ülemaailmses 
kontekstis, sealhulgas turujärelevalve 
mehhanismide loomise ja laiendamise 
kaudu piirkondlikul ja ülemaailmsel 
tasandil, võttes arvesse arengueesmärke;

Selgitus

Järelevalve on vajalik selleks, et mõista ELi sisepoliitika välismõju arengumaadele ja 
saavutada poliitikavaldkondade arengusidusus.   Samuti ei tohiks ELi toimimise lepingu 
artikli 191 kohaselt ÜPP ja selle rahastamine takistada kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi 
kokkuleppes sätestatud eesmärkide saavutamist.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(gg) tagada põllumajandusmaa ja 
maakasutuse muutuse, sealhulgas 
agrometsanduse, samuti põllukultuuride 
seisundi põllumajanduslik seire ja 
põllumajanduslik keskkonnaseire, et 
prognoosida eelkõige saagikust ja 
põllumajandustoodangut ning erandlike 
asjaoludega seonduvaid 
põllumajanduslikke mõjusid;

b) tagada põllumajandusmaa ja 
maakasutuse muutuse, sealhulgas 
agrometsanduse, samuti põllukultuuride 
seisundi põllumajanduslik seire ja 
põllumajanduslik keskkonnaseire, et 
prognoosida eelkõige saagikust ja 
põllumajandustoodangut ning erandlike 
asjaoludega seonduvaid 
põllumajanduslikke mõjusid ning selliste 
põllumajandustavade rakendamise 
edenemise seire, mis aitavad saavutada 
kliimaeesmärke ning kestliku arengu 
tegevuskavas 2030 ja kliimamuutusi 
käsitlevas Pariisi kokkuleppes sätestatud 
eesmärke;

Selgitus

Järelevalve on vajalik selleks, et mõista ELi sisepoliitika välismõju arengumaadele. Samuti ei 
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tohiks ELi toimimise lepingu artikli 191 kohaselt liidu kliima- ja keskkonnapoliitika 
eesmärgid, ÜPP ja selle rahastamine takistada kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi 
kokkuleppes sätestatud eesmärkide saavutamist. 

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) suurendada maailmaturgude 
läbipaistvust;

d) suurendada maailmaturgude 
läbipaistvust, tagades seejuures 
poliitikavaldkondade arengusidususe;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 punkti c kohaselt rahastab 
komisjon meetmeid, mis hõlmavad ÜPP 
rakendamiseks ja seireks vajaliku teabe, 
sealhulgas satelliitandmete, georuumiliste 
andmete ja meteoroloogiliste andmete 
kogumist või hankimist, ruumiandmete 
infrastruktuuri ja veebisaidi loomist, 
ilmastikutingimuste alaste eriuuringute 
teostamist, põllumajandusmaa kasutuse 
muutuse ja mulla seisundi seire 
toetamiseks kasutatavat kaugseiret ning 
agrometeoroloogiliste ja ökonomeetriliste 
mudelite ajakohastamist. Vajaduse korral 
rakendatakse nimetatud meetmeid koostöös 
EEA, JRC, riiklike laborite ja asutustega 
ning erasektorit kaasates.

Artikli 7 punkti c kohaselt rahastab 
komisjon meetmeid, mis hõlmavad ÜPP 
rakendamiseks ja selle liidusisese ja ka 
liidust välja ulatuva mõju seireks vajaliku 
teabe, sealhulgas satelliitandmete, 
georuumiliste andmete ja meteoroloogiliste 
andmete kogumist või hankimist, 
ruumiandmete infrastruktuuri ja veebisaidi 
loomist, ilmastikutingimuste alaste 
eriuuringute teostamist, põllumajandusmaa 
kasutuse muutuse ja mulla seisundi seire 
toetamiseks kasutatavat kaugseiret ning 
agrometeoroloogiliste ja ökonomeetriliste 
andmete ja mudelite ajakohastamist. 
Vajaduse korral rakendatakse nimetatud 
meetmeid koostöös EEA, JRC, riiklike 
laborite ja asutustega ning 
kodanikuühiskonda ja erasektorit 
kaasates. See hõlmab ühist juurdepääsu 
ning osalemist rahvusvahelistes algatustes 
ja andmeallikates, mille hulka kuuluvad 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, 
kliima- ja keskkonnaandmed ning 
andmed ja/või teave, mille abil on 
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võimalik parandada maailma turgude 
läbipaistvust või kestliku arengu 
eesmärkide saavutamise jälgimist.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 a
Poliitikavaldkondade arengusidususe 

seire
1. Vastavalt aluslepingu artiklile 208 
tuleb ÜPP mõju toidusüsteemidele ja 
arengumaade pikaajalisele toiduga 
kindlustatusele regulaarselt ja sõltumatult 
hinnata. Seire puhul tuleb pöörata erilist 
tähelepanu sellele, millist mõju avaldab 
liidu ja arengumaade vahelise 
põllumajanduse ja toidu kaubandusvoog 
a)  toidu tootmisele, töötlemisele ja 
turustamisele vähim arenenud riikides;
b)  kohalikele väiketootjatele ja 
naissoost põllumajandustootjatele;
c) arengumaade poolt tundlikeks 
peetavatele toodetele;
d)  toodetele sektoritest, kus on 
eraldatud ÜPP tootmiskohustusega seotud 
toetusi ja kus on kasutatud ÜPP 
kriisiohjemeetmeid.
2. Hindamise käigus vaadeldakse 
andmeid, mis on saadud liidu 
turuvaatlusrühmadelt, 
juhtumiuuringutest ja kestliku arengu 
eesmärkide aruannetest, ning 
partnerriikide ja muude asjaomaste 
sidusrühmade, näiteks 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
esitatud andmeid. Sel eesmärgil tuleb 
liidu turuvaatlusrühmade valdkondlikku 
ja geograafilist ulatust laiendada 
partnerriikide poolt tundlikeks peetavatele 
toodetele ning need peaksid hõlmama ka 
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vähim arenenud riike. Komisjon võtab 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusaktid käesoleva määruse 
täiendamiseks, määrates kindlaks 
hindamise ulatuse ja menetluse.
3. Kui seireandmetest ilmneb 
kahjuliku mõju oht arengumaa 
põllumajandus- või toidutootmisele ja -
töötlemisele või toiduga kindlustatusele, 
annab komisjon varajase hoiatuse, 
algatades konsultatsiooni liidu ning 
mõjutatud põllumajanduskogukondade ja 
partnerriigi valitsuse vahel, et leppida 
kokku meetmetes. Mõjutatud osalistel on 
võimalik kasutada sotsiaalseid 
kaitsemeetmeid.
4. Kui varajast hoiatust ei anta, kuid 
kahjulik mõju esineb, võib mõjutatud 
osaline esitada kaebuse. Kaebused võtab 
vastu Euroopa Parlamendi 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
alaline raportöör ja neid käsitlevad 
komisjoni ärakuulamise eest vastutavad 
ametnikud. Mõjutatud rühmad ja teised 
huvitatud isikud võivad esitada tõendeid.
5. Komisjon edastab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aastaaruande 
hindamise tulemuste, saadud tõendite ja 
liidu poliitikameetmete kohta.

Selgitus

Selle menetluse eesmärk on luua mehhanism, millega jälgitakse üheaegselt 
poliitikavaldkondade arengusidusust ning mille kaudu saab komisjon võtta vastu signaale 
potentsiaalselt mõjutatud turgudelt ja kogukondadelt. See laiendab juba olemasolevate 
turuvaatlusrühmade rolli. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on Euroopa Komisjonis juba 
olemas ning see roll võiks olla ka ELi delegatsioonidel, kellel on pädevus kaubanduse ja 
põllumajanduse vallas.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(kk) eeskirjad, milles käsitletakse artikli 
7 punktide b ja c kohast rahastamist;

a) eeskirjad, milles käsitletakse artikli 
7 punktide b, c ja k kohast rahastamist;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõik 1 – punkt c – alapunkt -i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) need ei tekita sotsiaalset ega 
keskkonnakahju ning on kooskõlas liidu 
poliitikaeesmärkide ja rahvusvaheliste 
lubaduste ja kohustustega, nagu on 
osutatud määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklites 5 ja 6 .

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Kui liikmesriigid ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks või ei ole 
kooskõlas liidu rahvusvaheliste 
lepingutega või poliitikavaldkondade 
arengusidususega, võib komisjon võtta 
vastu rakendusaktid, millega peatatakse 
artikli 19 lõikes 3 osutatud igakuised 
maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 punkti e kohaselt rahastatava 
teavitamise eesmärk on eelkõige aidata 

Artikli 7 punkti e kohaselt rahastatava 
teavitamise eesmärk on eelkõige aidata 
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kaasa ÜPP selgitamisele, rakendamisele ja 
arendamisele ning tõsta üldsuse teadlikkust 
selle sisust ja eesmärkidest, taastada 
kriiside järgselt teavituskampaaniate kaudu 
tarbijate usaldust, teavitada 
põllumajandustootjaid ja teisi 
maapiirkondades tegutsevaid isikuid ning 
edendada Euroopa põllumajandusmudelit 
ja aidata kodanikel seda mõista.

kaasa ÜPP selgitamisele, rakendamisele ja 
arendamisele ning tõsta üldsuse teadlikkust 
selle sisust ja selle eesmärkidest, 
sealhulgas kliimamuutuste leevendamine, 
keskkonnakaitse, loomade heaolu, 
maapiirkondades sotsiaalstruktuuride 
säilitamine, ning selle ülemaailmsest 
mõõtmest, võttes seejuures vastutuse ÜPP 
mõju eest eelkõige arengumaadele, ning 
teavitada kodanikke kriiside järgselt 
erapooletute ja objektiivsete 
teavituskampaaniate kaudu, teavitada 
põllumajandustootjaid ja teisi 
maapiirkondades tegutsevaid isikuid ning 
edendada kestlikku liidu 
põllumajandusmudelit ja aidata kodanikel 
seda mõista.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriikide poolt artikli 57 lõike 2 
kohaselt loodav süsteem sisaldab kõiki 
süstemaatilisi kontrolle, mis hõlmab ka 
valdkondi, kus vearisk on kõige suurem.

Liikmesriikide poolt artikli 57 lõike 2 
kohaselt loodav süsteem sisaldab kõiki 
süstemaatilisi kontrolle, mis hõlmab ka 
valdkondi, kus vearisk on kõige suurem ja 
kus selline risk võib oma olemuse tõttu 
põhjustada suurimat kahju keskkonnale, 
kliimale ja rahva- või loomatervisele.

Selgitus

Sellega viiakse riski kontseptsioon vastavusse uue rakendamismudeliga. Seni järgitud 
põhimõte vahenditele avalduva riski kohta peaks hõlmama ka ELi ja liikmesriikide avalike 
vahendite tõhusat kasutamist. See tähendab, et eelarvetõhususe põhimõtte järgi ei tohiks ÜPP 
võimaldada kulutada lisakulusid tekitavaid avalikke vahendeid, sest hiljem tuleb sellised 
väliskulud ikkagi avalikest vahenditest katta.
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Muudatusettepanek 34

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.

Liikmesriigid ei tee kontrolle EIP või 
muude selliste rahvusvaheliste 
finantseerimisasutuste tasandil, milles 
liikmesriigil on osalus. Need 
süstemaatilised nõuetele vastavuse ja 
sidususe kontrollid tehakse liidu või muul 
asjakohasel tasandil.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et ühtse 
süsteemi kaudu kogutud andmeid, mida 
komisjon vajab, et analüüsida, seirata ja 
hinnata ÜPP, ÜPP strateegiakavade ja 
toetatavate sekkumismeetmete mõju liidu 
arengueesmärkidele ja arengumaadele, 
jagatakse tasuta komisjoniga ja vajaduse 
korral liikmesriikide riiklike asutustega, 
kes vastutavad ÜPP strateegiakavade 
koostamise eest, ning ÜPP 
strateegiakavade riiklike 
korraldusasutustega.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 76 a
Vastutustundlike investeeringute ja heade 

tavade tõendamine
Kui ettevõtjad soovivad, et nende 
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investeeringuid ja häid tavu, mis võivad 
negatiivse mõju üles kaaluda, võetaks 
arvesse määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artikli 7 kohase 
hindamise raames, esitavad nad 
komisjonile vajalikud tõendid.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 78 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
selliste kolmandates riikides asuvate 
ettevõtjate loetelu, kellega seoses on 
kõnealune summa makstud või laekunud 
või oleks pidanud makstama või laekuma 
asjaomases liikmesriigis.

2. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
selliste kolmandates riikides asuvate 
ettevõtjate loetelu, kellega seoses on 
kõnealune summa makstud või laekunud 
või oleks pidanud makstama või laekuma 
asjaomases liikmesriigis. Vajaduse korral 
kutsub komisjon kolmandate riikide, 
sealhulgas arengumaade eksperte 
hindama liikmesriikide tasandil 
rakendatava ÜPP välismõju.

Selgitus

Komisjon peaks kolmandate riikidega tehtava usaldusväärse ja tõhusa koostöö vaimus 
süvendama dialoogi partnerriikidega kõikides küsimustes, mis mõjutavad nende 
arenguprotsessi. Liidu partneritelt saadav teave aitab tuvastada ja parandada ebakõla ELi 
poliitikavaldkondade vahel, eriti sisepoliitika välisaspektide ja välispoliitika kui sellise vahel. 

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) artiklis 76 a osutatud tõendite 
esitamine vastutustundlike 
investeeringute ja heade tavade kohta;
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