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LÜHISELGITUS

ELi kohustus järgida poliitikavaldkondade arengusidusust on kodifitseeritud Lissaboni 
lepingu artiklis 208. Selles artiklis lubab EL võtta arengueesmärke arvesse kõigis 
poliitikavaldkondades, mis tõenäoliselt mõjutavad arengumaid, ja vältida selliste 
poliitikavaldkondade vahelisi vastuolusid. Toiduga kindlustatus ja säästev põllumajandus on 
ELi arengukoostöö esmatähtsad valdkonnad. Sellekohases ELi poliitikaraamistikus1 (2010) 
rõhutatakse poliitikavaldkondade arengusidususe tähtsust ülemaailmse toiduga kindlustatuse 
tagamisel ja juhitakse tähelepanu ELi ühisele põllumajanduspoliitikale (ÜPP). 

ÜPP ebakõla arengueesmärkidega on küll vähenenud, eriti pärast eksporditoetuste 
järkjärgulist kaotamist, kuid tekitab endiselt probleeme. Negatiivne mõju arengule on muu 
hulgas tingitud ÜPP turutoetusmeetmetest, mille eesmärk on reguleerida ja tugevdada ELi 
turgu, kuid mis moonutavad kaubandust ja kahjustavad arenguriikide põllumajandusturge. 

Käesoleva muutmismäärusega muudetakse kehtivaid õigusakte, mis on osa ÜPPst, sealhulgas 
määrus nr 1308/2013 põllumajandustoodete ühise turukorralduse kohta, millega 
reguleeritakse Euroopa ühist turukorraldust. Meetmed hõlmavad riiklikku sekkumist ja 
eraladustamistoetust, erakorralisi meetmeid turuhäirete korral, k.a eksporditoetus, 
turustamisstandardeid jms. Euroopa Komisjoni ettepanek jätab enamiku ühise turukorralduse 
määrusest muutmata. Uue seadusandliku ettepaneku analüüs poliitikavaldkondade 
arengusidususe seisukohalt näitab, et poliitikavaldkondade arengusidususe tagamise vajadust 
ei ole veel selgelt rõhutatud ning ületootmisest ja dumpingulaadsetest võtetest tingitud 
varasematest turukriisidest saadud õppetunde ei ole piisavalt arvesse võetud.

Näiteks ELi piimasektoris on ületootmine põhjustanud mitu korda järjest kriise, millele ÜPP 
kohaselt vastati kaitsemeetmega, andes abi piimapulbri ladustamiseks. See toetus koos 
piimapulbri suurenenud ekspordiga Lääne-Aafrikasse Burkina Fasosse tekitas olukorra, kus 
ELi piim oli kolm korda odavam kui kohalik piim. Seepärast olid sellised lahendused 
vastuolus arengueesmärkidega, eelkõige kestliku arengu eesmärgiga nr 2, kuna need hävitasid 
kohalikud turud ja seadsid ohtu väiksemate tootjate toimetuleku. 

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku muuta määrust, et kehtestada rangem kohustus tagada 
poliitikavaldkondade arengusidusus ning et vähendada ülepakkumist Euroopa turgudel ja 
ennetada kriise: 

– rangem kohustus tagada poliitikavaldkondade arengusidususe, kestliku arengu 
tegevuskava 2030 ja Pariisi kliimakokkuleppe järgimine;

– ülepakkumise vähendamine tootmismahu vabatahtliku vähendamise süsteemiga, mis 
võetakse kasutusele suurte turuhäirete korral;

– piimasektori kriiside ennetamine ja vältimine, laiendades ELi piimaturu vaatlusrühma 
järelevalveülesandeid ja käivitades tasakaalustamatuse korral kriisimehhanismi. 

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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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, eriti selle artikli 43 lõiget 2, 
artiklit 114, artikli 118 esimest lõiku ja 
artiklit 349,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, 
artiklit 114, artikli 118 esimest lõiku ja 
artiklit 349 ning 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“ on sätestatud 
tulevase ühise põllumajanduspoliitika 
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad 
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid 
sisaldavad muu hulgas ÜPP 
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse 
täitmist, põllumajanduse, metsanduse ja 
maapiirkondade kaasajastamise ning 
majandusliku, sotsiaalse, keskkonna- ja 
kliimaalase jätkusuutlikkuse edendamist 
ning toetusesaajate suhtes kohaldatavate 
liidu õigusaktidega seotud halduskoormuse 
vähendamisele kaasaaitamist.

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ on sätestatud 
tulevase ühise põllumajanduspoliitika 
(„ÜPP“) probleemid, eesmärgid ja suunad 
pärast 2020. aastat. Kõnealused eesmärgid 
sisaldavad muu hulgas ÜPP 
tulemuspõhisemaks muutmise vajaduse 
täitmist, kooskõlas kestliku arengu 
tegevuskava 2030 ja Pariisi 
kliimakokkuleppega põllumajanduse, 
metsanduse ja maapiirkondade 
kaasajastamise ning majandusliku, 
sotsiaalse, keskkonna- ja kliimaalase 
jätkusuutlikkuse edendamist tervisliku 
toidu tootmise eesmärgil ning 
toetusesaajate suhtes kohaldatavate liidu 
õigusaktidega seotud halduskoormuse 
vähendamisele kaasaaitamist. Teatises 
rõhutatakse ka ÜPP ülemaailmset mõõdet 
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ja märgitakse ära liidu võetud kohustus 
edendada poliitikavaldkondade kestliku 
arengu sidusust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ÜPP ülemaailmse mõõtme ja mõju 
arvesse võtmiseks tuleks tagada sidusus ja 
järjepidevus liidu muude 
välispoliitikapõhimõtete ja vahenditega, 
eelkõige arengukoostöös ja kaubanduses. 
Liidu pühendumus poliitikavaldkondade 
arengusidususele nõuab 
põllumajanduspoliitika kujundamisel 
arengueesmärkide ja -põhimõtetega 
arvestamist, eelkõige tagamaks, et need on 
kooskõlas kestliku arengu eesmärkide ja 
Pariisi kokkuleppega.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
samas kui liikmesriikidel tuleks kanda 
suuremat vastutust eesmärkide täitmisel ja 

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
samas kui liikmesriikidel tuleks kanda 
suuremat vastutust eesmärkide täitmisel ja 
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sihtide saavutamisel. Tänu suuremale 
subsidiaarsusele on võimalik paremini 
arvesse võtta kohalikke tingimusi ja 
vajadusi, kohandades toetust nii, et sellest 
oleks liidu eesmärkide saavutamisel kõige 
rohkem kasu.

sihtide saavutamisel ning nende tegevuse 
mõju eest arenguriikidele. Tänu suuremale 
subsidiaarsusele on võimalik paremini 
arvesse võtta kohalikke tingimusi ja 
vajadusi, kohandades toetust nii, et sellest 
oleks liidu eesmärkide saavutamisel kõige 
rohkem kasu.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 (2 a) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artiklile 208 peab ÜPP rakendamine 
olema kooskõlas arengukoostöö 
eesmärkidega, sealhulgas ka kestliku 
arengu tegevuskavaga aastani 2030. 
Poliitikavaldkondade sidususe järgimiseks 
ei tohiks käesoleva määruse alusel 
võetavad meetmed ohustada 
arenguriikide, eelkõige vähim arenenud 
riikide toidutootmisvõimet ja pikaajalist 
toiduga kindlustatust ega liidu 
kliimamuutuste leevendamise kohustuste 
täitmist vastavalt Pariisi kokkuleppele.

Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 208 tuleb arengueesmärke arvestada kõigis ELi 
meetmetes, mis tõenäoliselt arenguriike mõjutavad. Arenguriikide põllumajanduse arengu 
soodustamine ja ülemaailmse toiduga kindlustatuse suurendamine on ELi arengukoostöö 
olulised ülesanded. ÜPP mõjutab eelkõige põllumajandustoodetega 
kauplemist. Poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõtte kohaselt tuleb jälgida ja 
võimaluse korral vältida mõju kohalikele põllumajandusturgudele ja arengumaade kohalikele 
tootjatele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Määruse (EL) nr 1308/2013 II lisas 
on sätestatud teatavad määruse 
kohaldamisalasse kuuluvaid sektoreid 
käsitlevad mõisted. Suhkrusektorit 
käsitlevad mõisted, mis on sätestatud 
kõnealuse lisa II osa B jaos, tuleks välja 
jätta, sest need ei ole enam kohaldatavad. 
Selleks et ajakohastada kõnealuses lisas 
nimetatud muid sektoreid käsitlevad 
mõisted, võttes arvesse uusi teaduslikke 
andmeid või turu arengut, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte, mis sisaldavad nende 
mõistete määratluste muudatusi. Eriti tähtis 
on see, et komisjon korraldaks 
ettevalmistuse ajal asjakohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertidega. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Seega 
tuleks välja jätta kõnealuse lisa II osa A jao 
punktis 4 komisjonile antud õigus muuta 
inuliinisiirupi määratlust.

(4) Määruse (EL) nr 1308/2013 II lisas 
on sätestatud teatavad määruse 
kohaldamisalasse kuuluvaid sektoreid 
käsitlevad mõisted. Suhkrusektorit 
käsitlevad mõisted, mis on sätestatud 
kõnealuse lisa II osa B jaos, tuleks välja 
jätta, sest need ei ole enam kohaldatavad. 
Selleks et ajakohastada kõnealuses lisas 
nimetatud muid sektoreid käsitlevad 
mõisted, võttes arvesse uusi teaduslikke 
andmeid või turu arengut, tuleks 
komisjonile anda õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte, mis sisaldavad nende 
mõistete määratluste muudatusi. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil ja sotsiaalpartneritega ning 
partneritega kolmandatest riikidest. 
Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 
ja koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Seega 
tuleks välja jätta kõnealuse lisa II osa A jao 
punktis 4 komisjonile antud õigus muuta 
inuliinisiirupi määratlust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Seega tuleks arenguriikides 
asuvaid partnereid aidata geograafiliste 
tähiste ja märgiste süsteemi arendamisel. 
Neid peaksid seejärel tunnustama ka liit 
ja selle liikmesriigid.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriigi pädeva asutuse tehtud 
hindamine on menetluse oluline osa. 
Liikmesriikidel on teadmised, oskusteave 
ning juurdepääs andmetele ja asjaoludele, 
mistõttu on neil parimad võimalused 
hinnata, kas esitatud teave on õige ja 
tõepärane. Seetõttu peaksid liikmesriigid 
tagama, et hindamise tulemus, mis on 
nõuetekohaselt dokumenteeritud 
koonddokumendis, milles esitatakse toote 
spetsifikatsiooni asjaomaste osade 
kokkuvõte, on usaldusväärne ja õige. 
Võttes arvesse subsidiaarsuse põhimõtet, 
peaks komisjon seejärel taotlused läbi 
vaatama, tagamaks, et neis ei ole ilmseid 
vigu ning et arvesse on võetud liidu 
õigusakte ja väljaspool taotluse esitanud 
liikmesriiki tegutsevate sidusrühmade 
huvisid.

(15) Liikmesriigi pädeva asutuse tehtud 
hindamine on menetluse oluline osa. 
Liikmesriikidel on teadmised, oskusteave 
ning juurdepääs andmetele ja asjaoludele, 
mistõttu on neil parimad võimalused 
hinnata, kas esitatud teave on õige ja 
tõepärane. Seetõttu peaksid liikmesriigid 
tagama, et hindamise tulemus, mis on 
nõuetekohaselt dokumenteeritud 
koonddokumendis, milles esitatakse toote 
spetsifikatsiooni asjaomaste osade 
kokkuvõte, on usaldusväärne ja õige. 
Võttes arvesse subsidiaarsuse põhimõtet, 
peaks komisjon seejärel taotlused läbi 
vaatama, tagamaks, et neis ei ole ilmseid 
vigu ning et arvesse on võetud liidu 
õigusakte ja väljaspool taotlevat 
liikmesriiki ja väljaspool liitu tegutsevate 
sidusrühmade huvisid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Seoses ekspordikrediidi, 
ekspordikrediiditagatiste ja 
kindlustusprogrammide, 
põllumajandustooteid eksportivate riiklike 
kaubandusettevõtete ja rahvusvahelise 
toiduabiga peaksid liikmesriikide meetmed 
järgima WTO ministrite otsuses sätestatud 
eeskirju. Kuna liit ja selle liikmesriigid on 
WTO liikmed, peaksid sellised riiklikud 
meetmed vastavalt liidu ja rahvusvahelisele 
õigusele vastama WTO ministrite 19. 
detsembri 2015. aasta otsuses sätestatud 
eeskirjadele.

(27) Seoses ekspordikrediidi, 
ekspordikrediiditagatiste ja 
kindlustusprogrammide, 
põllumajandustooteid eksportivate riiklike 
kaubandusettevõtete ja rahvusvahelise 
toiduabiga võivad liikmesriigid tugevdada 
liidu õiguse kohaseid riiklikke meetmeid, 
sealhulgas ELi toimimise lepingu 
artikli 208 ja kestliku arengu tegevuskava 
2030 kohast poliitikavaldkondade 
arengusidusust. Kuna liit ja selle 
liikmesriigid on WTO liikmed, peaksid 
sellised riiklikud meetmed vastavalt liidu ja 
rahvusvahelisele õigusele vastama WTO 
ministrite 19. detsembri 2015. aasta otsuses 
sätestatud eeskirjadele. Sellega seoses 
tuleb alati kaitsta poliitikavaldkondade 
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arengusidusust ja tuleb tagada, et 
meetmed ei kahjusta arenguriike 
konkurentsitingimuste moonutamisega.

Selgitus

Poliitikavaldkondade arengusidususe tagamiseks tuleb poliitikameetmete puhul, mis 
tõenäoliselt mõjutavad arengumaid, võtta arvesse arengukoostöö eesmärke. ELi 
põllumajanduspoliitika mõjutab teisi riike ja eelkõige põllumajandustoodetega kauplemist. 
Põllumajandustooteid eksportiva riigi kaubandusettevõtted ja rahvusvaheline toiduabi 
mõjutavad otseselt rahvusvahelisi turutingimusi. Seega tuleb arvesse võtta nende muutuste 
tagajärgi arenevatele põllumajandusturgudele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) I osasse lisatakse artikkel 2a:
Artikkel 2a
Poliitikavaldkondade arengusidusus
ELi toimimise lepingu artikli 208 kohaselt 
võetakse käesoleva määruse rakendamisel 
arvesse arengukoostöö eesmärke, kaasa 
arvatud ÜROs ja muudes 
rahvusvahelistes organisatsioonides heaks 
kiidetud eesmärke. Käesoleva määruse 
kohaselt võetavad meetmed ei ohusta 
arenguriikide, eelkõige vähim arenenud 
riikide toidutootmisvõimet ja pikaajalist 
toiduga kindlustatust.
Riiklik sekkumine ja eravarude loomine ei 
avalda arenguriikidele negatiivset mõju ja 
on kooskõlas poliitikavaldkondade 
arengusidususe põhimõtetega. Riigipoolse 
sekkumise ja eravarude loomisega seotud 
toodete hiljem toimuv müük ei avalda 
negatiivset mõju arenguriikide turgudele.
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Selgitus

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 208 tuleb ELi arengupoliitika eesmärkidega 
arvestada kõigi meetmete puhul, mis mõjutavad tõenäoliselt arenguriike. Arenguriikide 
põllumajanduse arengu soodustamine ja ülemaailmse toiduga kindlustatuse suurendamine on 
ELi arengukoostöö olulised ülesanded. ELi põllumajanduspoliitika mõjutab teisi riike ja 
eelkõige põllumajandustoodetega kauplemist. Poliitikavaldkondade arengusidususe 
põhimõtte kohaselt tuleb jälgida ja võimaluse korral vältida võimalikku kahjulikku mõju 
kohalikele põllumajandusturgudele ja arengumaade tootjatele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 7a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Lisatakse järgmine artikkel:
Artikkel 7a
Koguste vabatahtlik vähendamine
Kehtestatakse koguste vabatahtliku 
vähendamise võimalus. Selline sekkumine 
on võimalik siis, kui komisjon otsustab, et 
sektoris esineb tõsiseid turuhäireid 
(määruse 1308/2013 artikli 1 lõike 2 
loetelu järgi). Tootjad võivad siis 
vabatahtlikult vähendada oma 
tootmismahtu komisjoni määratud 
ajavahemiku jooksul, võrreldes eelmise 
aasta sama perioodiga.
Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud akte, millega kehtestatakse:
– suurim tarnekogus/maht
– periood, mil toimub vähendatud 
tootmine
– hüvitise suurus nendele tootjatele, 
kes koguseid vähendavad
– trahvi suurus nendele tootjatele, 
kes sellel perioodil tootmist suurendavad

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 16 – lõige 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(3 b) Artikli 16 lõige 1 asendatakse 
järgmisega

1. Riikliku sekkumise raames ostetud 
tooteid müües tuleb:

1. Riikliku sekkumise raames ostetud 
tooteid müües tuleb:

a) vältida turu mis tahes häirimist, a) vältida liidu turu või kolmandate 
riikide turgude mis tahes häirimist,

b) tagada ostjate võrdne ligipääs 
kaupadele ja võrdne kohtlemine ning

b) tagada ostjate võrdne ligipääs 
kaupadele ja võrdne kohtlemine,

c) järgida ELi toimimise lepingu 
kohaselt sõlmitud rahvusvahelistest 
kokkulepetest tulenevaid kohustusi.

c) järgida ELi toimimise lepingu 
kohaselt sõlmitud rahvusvahelistest 
kokkulepetest tulenevaid kohustusi, ja
c a) järgida poliitikavaldkondade 
arengusidusust, lähtudes ELi toimimise 
lepingu artiklist 208.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Lisatakse järgmised sätted, et tagada riikliku sekkumise kooskõla ELi toimimise lepingu 
artikliga 208, mis nõuab poliitikavaldkondade arengusidusust (punkt e). Eelkõige ei tohiks 
toodete müümine segada kolmandate riikide turge ega ka liidu turgu (punkt a). Lisaks ei 
müüda tooteid hinnaga, mis on asjaomasest riiklikust sekkumishinnast madalam –, olenemata 
sellest, kas tegemist on kindlaksmääratud hinnaga vastavalt artikli 15 lõike 1 punktile a või 
maksimaalse hinnaga vastavalt artikli 15 lõike 1 punktile b.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 26 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
VIIa peatükk – artikkel 205 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) III osas lisatakse VIIa peatükk:
VIIa peatükk
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Artikkel 205a
Poliitikavaldkondade arengusidususe 
seire
1. Kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 208 tuleb ÜPP 
mõju arenguriikide toidusüsteemidele 
ning pikaajalisele toiduga kindlustatusele 
korrapäraselt ja sõltumatult hinnata. 
Seire puhul tuleb pöörata erilist 
tähelepanu sellele, millist mõju avaldab 
liidu ja arengumaade vahelise 
põllumajanduse ja toidu kaubandusvoog
i) toidu tootmisele, töötlemisele ja 
tarnele vähim arenenud riikides,
ii) kohalikele väiketootjatele ja 
naissoost põllumajandustootjatele,
iii) arenguriikide seisukohast 
tundlikele toodetele,
iv) toodetele sektoritest, kus on 
eraldatud ÜPP tootmiskohustusega seotud 
toetusi ja kus on kasutatud ÜPP 
kriisiohjemeetmeid.
2. Hindamise käigus analüüsitakse 
ELi turu vaatlusrühmade andmeid, 
juhtumiuuringuid, säästva arengu 
eesmärkide täitmist ning tõendeid, mille 
esitavad partnerriigid ja muud 
asjakohased sidusrühmad nagu 
kodanikuühiskonna organisatsioonid. 
Selleks laiendatakse ELi turu 
vaatlusrühmade sektoripõhist ja 
geograafilist ulatust partnerriikide poolt 
tundlikeks tunnistatud toodetele ning 
vähim arenenud riikidele. Komisjonil on 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
et määrata kindlaks hindamise ulatus ja 
kord.
3. Kui seireandmetest nähtub, et on 
oht arenguriigi põllumajandustoodete ja 
toidu tootmist ja töötlemist või toiduga 
kindlustatust ebasoodsalt mõjutata, 
väljastab Euroopa Komisjon varajase 
hoiatuse, mille tulemusel alustatakse ELi 
ja mõjutatud põllumajanduskogukondade 
ning partnerriigi valitsustega 
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konsultatsioone meetmetes 
kokkuleppimise eesmärgil. Mõjutatud 
osalistel on võimalik kasutada sotsiaalseid 
kaitsemeetmeid.
4. Kui varajast hoiatust ei tehta, kuid 
ebasoodsad mõjud siiski ilmnevad, on 
mõjutatud osapoolel õigus esitada kaebus. 
Kaebused tuleb esitada Euroopa 
Parlamendi poliitikavaldkondade 
arengusidususe alalisele raportöörile ning 
neid käsitlevad Euroopa Komisjoni 
ärakuulamise eest vastutavad ametnikud. 
Mõjutatud rühmad ja teised huvitatud 
isikud võivad esitada tõendeid.
5. Komisjon esitab nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile igal aastal 
aruande hindamise tulemuste, saadud 
tõendite ja ELi poliitilise reageeringu 
kohta.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 225 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Artikli 225 punktid a–d jäetakse 
välja.

(27) Artikli 225 punktid a, c ja d 
jäetakse välja.

Selgitus

Piimaturgu tuleb edaspidigi jälgida ja neid aruandlusnõudeid ei tohiks välja jätta.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 27 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 225 – lõik 1 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek
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(27 a) Artikli 225 punkt b asendatakse 
järgmisega:

b) hiljemalt 30. juuniks 2014 ja 31. 
detsembriks 2018 turuolukorra muutumise 
kohta piima- ja piimatootesektoris ning 
eelkõige artiklite 148–151, artikli 152 lõike 
3 ja artikli 157 lõike 3 toimimise kohta 
kõnealuses sektoris, hinnates eelkõige 
mõju piimatootjatele ja piimatootmisele 
ebasoodsates piirkondades seoses üldise 
eesmärgiga säilitada tootmist sellistes 
piirkondades ning hõlmates võimalikke 
algatusi, mis julgustavad 
põllumajandustootjaid sõlmima 
ühistootmislepinguid ja millele on lisatud 
asjakohased ettepanekud;

b) iga nelja aasta järel ja esimest 
korda 30. juuniks 2022 turuolukorra 
muutumise kohta piima- ja 
piimatootesektoris ning eelkõige artiklite 
148-151, artikli 152 lõike 3 ja artikli 157 
lõike 3 toimimise kohta kõnealuses 
sektoris, hinnates eelkõige mõju 
piimatootjatele ja piimatootmisele 
ebasoodsates piirkondades seoses üldise 
eesmärgiga säilitada tootmist sellistes 
piirkondades ning hõlmates võimalikke 
algatusi, mis julgustavad 
põllumajandustootjaid sõlmima 
ühistootmislepinguid ja millele on lisatud 
asjakohased ettepanekud;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Selgitus

Piimaturgu tuleb edaspidigi jälgida ja neid aruandlusnõudeid tuleks ajakohastada.
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