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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0628),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0341/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. aprill 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kontrollikoja 8. märtsi 2012. aasta arvamust2,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 4. mai 2012. aasta arvamust3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning 
regionaalarengukomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, arengukomisjoni ja 
eelarvekomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

1. võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et seadusandlikus ettepanekus esitatud rahastamispakett on 
vaid seadusandjale suunatud soovitus ning seda ei saa kindlaks määrata enne, kui jõutakse 
kokkuleppele määruses, millega kehtestatakse mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2014–2020;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
3 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 
anda õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile 
290 seoses makseasutuste ja 
koordineerivate asutuste akrediteerimise, 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi sisu, riikliku sekkumise korras 
liidu eelarvest rahastatavate meetmete, 
liikmesriikidele makstavate hüvitiste 
vähendamise ja peatamise, fondidest 
tulenevate kulude ja tulude vahe 
hüvitamise, võlgade sissenõudmise, 
toetuskõlblikkuse tingimuste rikkumise 
korral toetusesaajate suhtes kohaldatavate 
karistuste, tagatistega seotud eeskirjade, 
ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi 
toimimise, tehingute kontrollist vabastatud 
meetmete, nõuetele vastavuse raames 
kohaldatavate karistuste, püsirohumaa 
säilitamise eeskirjade, eurot 
mittekasutavate liikmesriikide kasutatava 
rakendusjuhu ja vahetuskursiga seotud 
eeskirjade ning ÜPP raames võetavate 
meetmete ühise hindamisraamistiku sisuga. 
Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistustöö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide 
üheaegse, õigeaegse ja asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

(3) Selleks et täiendada või muuta 
käesoleva määruse teatavaid 
mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 
anda õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile 
290 seoses makseasutuste ja 
koordineerivate asutuste akrediteerimise, 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi sisu, riikliku sekkumise korras 
liidu eelarvest rahastatavate meetmete, 
liikmesriikidele makstavate hüvitiste 
vähendamise ja peatamise, fondidest 
tulenevate kulude ja tulude vahe 
hüvitamise, võlgade sissenõudmise, 
toetuskõlblikkuse tingimuste rikkumise 
korral toetusesaajate suhtes kohaldatavate 
halduskaristuste, tagatistega seotud 
eeskirjade, ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi toimimise, tehingute 
kontrollist vabastatud meetmete, nõuetele 
vastavuse raames kohaldatavate karistuste, 
püsirohumaa ja -karjamaa säilitamise 
eeskirjade, eurot mittekasutavate 
liikmesriikide kasutatava rakendusjuhu ja 
vahetuskursiga seotud eeskirjade ning ÜPP 
raames võetavate meetmete ühise 
hindamisraamistiku sisuga. Eriti oluline on, 
et komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide üheaegse, 
õigeaegse ja asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(Neid kahte muudatusettepanekut, mis 
asendavad „karistuse” 
„halduskaristusega” ja „püsirohumaa” 
„püsirohumaa ja -karjamaaga”, 
kohaldatakse kogu teksti suhtes; 
muudatuse vastuvõtmisel viiakse see sisse 
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kogu tekstis.)

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesolev määrus peaks vajaduse 
korral tagama erandid vääramatu jõu ja 
erakordsete asjaolude korral. Seoses 
põllumajandusealaste määrustega tuleks 
vääramatu jõu mõistet tõlgendada 
Euroopa Kohtu kohtupraktika valguses.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Lisaks määrusele (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 tuleks käesolevas määruses 
sätestada üksikasjalikumad sätted, mis 
käsitlevad rikkumisi ühise 
põllumajanduspoliitika valdkonnas. 
Toetusesaajat, kes saab toetust, täitmata 
toetuskõlblikkuse kriteeriume või 
kohustusi selle toetuse andmiseks, tuleks 
käsitada seda eelist valesti saanuna. 
Sellised eelised tuleb vastavalt määruse 
(EÜ, Euratom) nr 2988/95 artiklile 4 
lõpetada. Et vältida toetuse saajate poolset 
nõuete täitmata jätmist, tuleks kohaldada 
halduskaristusi määruse (EÜ, Euratom) 
nr 2988/95 artikli 5 tähenduses toetuse 
vähendamise või sellest ilmajätmise näol, 
eriti olukordades, kus asjasse puutuvad 
tahtlikud rikkumised või need, mida 
põhjustab hooletus. Kõnealused 
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halduskaristused võivad mõjutada toetust, 
mille kõlblikkustingimused või 
kohustused on täidetud. Siiski on oluline, 
et rikkumiste korral, mis on seotud 
määruse (EL) nr xxx/xxx (otsetoetused) 2. 
peatüki III jaotisega, ei tohiks kõikide 
toetuse lõpetamiste ja vähendamiste 
summa ületada makset, millele osutatakse 
kõnealuses peatükis.

Or. en

Selgitus

Sidet määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 ja käesoleva määruse artikli 65 vahel tuleb 
selgitada.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Selleks et kohustuslikud 
majandamisnõuded hakkaksid 
põllumajandusliku majapidamise tasandil 
toimima ja oleks tagatud 
põllumajandustootjate vajalikul määral 
võrdne kohtlemine, peavad liikmesriigid 
neid täiel määral rakendama.

(53) Selleks et kohustuslikud 
majandamisnõuded hakkaksid 
põllumajandusliku majapidamise tasandil 
toimima ja oleks tagatud 
põllumajandustootjate vajalikul määral 
võrdne kohtlemine, peavad liikmesriigid 
neid täiel määral rakendama. Komisjon 
peaks nõuete täitmise eesmärgil avaldama 
suunised loomade identifitseerimise ja 
registreerimise kohta, mis peaksid 
vajaduse korral tagama paindlikkuse 
põllumajandusliku majapidamise 
tasandil, et luua vajalik tasakaal 
õigusaktide vaimu kaitsmise ja 
proportsionaalsete halduskaristuste 
kohaldamise vahel ainult mittetäitmise 
korral, mis on toetusesaajatele omistatav 
vahetult ja ühemõtteliselt, eelkõige seoses 
kasutatava tehnoloogia korduva rikkega.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivi 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, siis selle sätted on 
nõuetele vastavuse alusel kohaldatavad 
üksnes siis, kui kõik liikmesriigid on neid 
täielikult rakendanud, tuues eelkõige 
välja põllumajandustootjate selged 
kohustused. Kõnealuse direktiivi kohaselt 
hakatakse põllumajanduslike 
majapidamiste tasandi nõudeid 
kohaldama hiljemalt 1. jaanuarist 2013.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Mis puutub Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta 
direktiivi 2009/128/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik 
pestitsiidide säästva kasutamise 
saavutamiseks, siis selle sätted on 
nõuetele vastavuse alusel kohaldatavad 
üksnes siis, kui kõik liikmesriigid on neid 
täielikult rakendanud, tuues eelkõige 
välja põllumajandustootjate selged 
kohustused. Vastavalt kõnealusele 
direktiivile kohaldatakse 
põllumajanduslike majapidamiste tasandi 
nõudeid järk-järgult vastavalt ajakavale, 

välja jäetud
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ning eelkõige integreeritud taimekaitse 
üldpõhimõtteid kohaldatakse hiljemalt 1. 
jaanuarist 2014.

Or. it

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses kasutatakse 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
artiklis 4 määratletud mõisteid 
„põllumajandustootja”, „põllumajanduslik 
tegevus”, „põllumajandusmaa” ja
„põllumajanduslik majapidamine”, kui 
käesolevas määruses ei ole sätestatud 
teisiti.

1. Käesolevas määruses kasutatakse 
määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
artiklis 4 määratletud mõisteid 
„põllumajandustootja”, „põllumajanduslik 
tegevus” ja „põllumajandusmaa”.

Or. it

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud VI jaotise tähenduses, nagu 
artikli 91 lõikes 3 sätestatud, kohaldatakse 
määruse (EL) xxx/xxx [otsetoetused] 
artikli 4 „põllumajandusliku 
majapidamise” määratlust käesoleva 
määruse tähenduses. 

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse tähenduses 
„põllumajandusalased sektoripõhised 
õigusaktid” – mis tahes kohaldatavad 
õigusaktid, mis on vastu võetud 
aluslepingu artikli 43 alusel ühise 
põllumajanduspoliitika raames, ja 
vajaduse korral mis tahes delegeeritud 
õigusaktid või rakendusaktid, mis on 
vastu võetud nende õigusaktide alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vääramatu jõud ja erandlikud asjaolud, 
kasutatuna käesolevas määruses seoses 
määrusega (EL) xxx/xxx [otsetoetused], 
määrusega (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] ja määrusega (EL) xxx/xxx 
[maaelu areng], võivad kinnitust leida 
eelkõige järgmistel juhtudel:

2. Näiteks vääramatu jõud ja erandlikud 
asjaolud, kasutatuna käesolevas määruses 
seoses määrusega (EL) xxx/xxx 
[otsetoetused], määrusega (EL) nr xxx/xxx 
[ühine turukorraldus] ja määrusega (EL) 
xxx/xxx [maaelu areng], võivad muu 
hulgas kinnitust leida eelkõige järgmistel 
juhtudel:

Or. it
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) toetusesaaja kogu või osa taimestiku 
haigestumine taimehaigusesse;

Or. it

Selgitus

Kuigi tehakse ettepanek avatud tüüpi nimekirja kohta, mida hinnatakse iga juhtumi puhul 
eraldi, ei esine ühtegi viidet selle hüpoteesi kohta, kuigi seda esineb põllumajanduslikes 
majapidamistes kahjuks korduvalt.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EAGFi ja EAFRDga võidakse kummagagi 
komisjoni algatusel ja/või tema nimel
otseselt rahastada ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamiseks 
vajalikke ettevalmistus-, järelevalve-, 
haldus- ja tehnilise abi ning ka hindamis-, 
auditeerimis- ja kontrollimeetmeid.

EAGFi ja EAFRDga võidakse kummagagi 
komisjoni algatusel ja/või tema 
esindamisel otseselt rahastada ühise 
põllumajanduspoliitika rakendamiseks 
vajalikke ettevalmistus-, järelevalve-, 
haldus- ja tehnilise abi ning ka hindamis-, 
auditeerimis- ja kontrollimeetmeid.

Or. it

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Makseasutused on liikmesriikide 
eraldiseisvad asutused või talitused, kes 
vastutavad artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 5 

1. Makseasutused on liikmesriikide 
eraldiseisvad asutused või talitused, kes 
vastutavad ühiselt kõikide artikli 4 lõikes 1 
ja artiklis 5 osutatud kulude haldamise ja 
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osutatud kulude haldamise ja kontrolli eest. kontrolli eest.

Or. it

Selgitus

Kui makseasutus on tunnustatud, peab see tegelema mõlema samba haldamisega. Praegune 
haldussüsteem ei ole kaasa toonud abi andmise süsteemi suuremat efektiivsust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) halduslik kinnitav avaldus 
majandusaasta aruande täielikkuse, täpsuse 
ja õigsuse, sisekontrollisüsteemide 
nõuetekohase toimimise, 
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte 
järgimise kohta;

b) mõõdetavatel tulemuslikkuse 
kriteeriumidel põhinev halduslik kinnitav 
avaldus majandusaasta aruande täielikkuse, 
täpsuse ja õigsuse, sisekontrollisüsteemide 
nõuetekohase toimimise, 
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte 
järgimise kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – esimene lõik – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Mitme makseasutuse akrediteerimise 
korral määrab liikmesriik asutuse (edaspidi 
„koordineeriv asutus”), kellele ta paneb 
järgmised ülesanded:

Mitme makseasutuse akrediteerimise 
korral, vastavalt liikmesriigi 
põhiseadusele, määrab liikmesriik asutuse 
(edaspidi „koordineeriv asutus”), kellele ta 
paneb järgmised ülesanded:

Or. it
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) makseasutuste kohustused seoses 
riikliku sekkumisega, nende haldus- ja 
kontrollialase vastutuse ulatus.

Or. it

Selgitus

Makseasutuste kohustused ja nende vastutuse ulatus peaksid olema sätestatud delegeeritud 
õigusaktidega, mitte rakendusaktidega. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) makseasutuste kohustused seoses 
riikliku sekkumisega, nende haldus- ja 
kontrollialase vastutuse ulatus;

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Makseasutuste kohustused ja nende vastutuse ulatus peaksid olema sätestatud delegeeritud 
õigusaktidega, mitte rakendusaktidega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
määratud avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab arvamuse 
haldusliku kinnitava avalduse kohta, mis 

1. Sertifitseerimisasutus on liikmesriigi 
poolt riigihankemenetluse abil valitud
avalik-õiguslik või eraõiguslik 
auditeerimisasutus, kes esitab kooskõlas 
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hõlmab makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkust, täpsust ja õigsust, 
sisekontrollisüsteemide nõuetekohast
toimimist, raamatupidamisarvestuse 
aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimist.

rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
auditeerimisstandarditega koostatud 
arvamuse makseasutuse raamatupidamise 
aastaaruande täielikkuse, täpsuse ja 
õigsuse, loodud kontrollisüsteemide
nõuetekohase toimimise ning
raamatupidamisarvestuse aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta. Kõnealuses arvamuses märgitakse 
muu hulgas, kas kontroll seab kahtluse 
alla väited, mis on tehtud artikli 7 lõike 3 
punktis b osutatud haldusliku kinnitava 
avalduse kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
eeskirjad seoses sertifitseerimisasutuste 
staatuse, nende teostatavate eriülesannete, 
sealhulgas kontrollide ning ka kõnealuste 
asutuste koostatavate sertifikaatide ja 
aruannete ning ka saatedokumentidega. 
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 112 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

2. Komisjonile on antud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 111 sertifitseerimisasutuste 
staatuse, nende teostatavate eriülesannete, 
sealhulgas kontrollide ning ka kõnealuste 
asutuste koostatavate sertifikaatide ja 
aruannete ning ka saatedokumentidega 
seotud eeskirjade vastuvõtmise kohta.

Or. it

Selgitus

Vastab põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni Lissaboni lepinguga vastavusse viimise 
protsessi raames 25. mail 2011. aastal vastu võetud seisukohale (A7-0209/2011).
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid loovad toetusesaajate 
nõustamiseks põllumajandusmaaga ja 
põllumajandusliku majapidamise 
juhtimisega seotud küsimustes süsteemi 
(edaspidi „põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteem”), mida juhib üks või 
mitu määratud asutust. Määratud asutused 
võivad olla kas avalik-õiguslikud või
eraõiguslikud.

1. Liikmesriigid loovad toetusesaajate 
nõustamiseks põllumajandusmaaga ja 
põllumajandusliku majapidamise 
juhtimisega seotud küsimustes süsteemi 
(edaspidi „põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteem”), mida juhib üks või 
mitu valitud asutust. Valitud asutused 
võivad olla kas avalik-õiguslikud ja/või 
eraõiguslikud.

Or. it

Selgitus

Nõustamistegevust võivad läbi viia ka eraisikud, kes horisontaalse subsidiaarsuse kohaselt 
tegutsevad koos avaliku haldusega ühise põllumajanduspoliitika abi vallas.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga seonduvad 
nõuded või tegevused, vähemalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatud ulatuses;

välja jäetud

Or. it

Selgitus

See osa peaks olema valikuline. Viiakse seega üle lõikesse 3.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse jätkusuutlik areng 
kooskõlas kõigi maaelu arengu 
programmide pakutud meetmetega, 
sealhulgas ettevõtete moderniseerimine, 
konkurentsivõime saavutamine, 
tarneahela integratsioon, innovatsioon ja 
turule orienteeritus;

Or. it

Selgitus

Parandada tuleks nõustamistegevust, mis on vajalik ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide 
saavutamiseks ja eelkõige nende eesmärkide, mis on välja toodud maaelu arengu 
programmides. Nõustamise arendamine tuleb asetada niinimetatud teadmistepõhise 
majanduse laiendamise raamistikku (teadus – nõustamine – koolitus – turg), kuid ennekõike 
peab see üle saama loogikast, mis nägi seda tihedalt seotud tingimuslikkuse ja kohustuslike 
meetmetega, et toetada ühise põllumajanduspoliitika kõige ambitsioonikamaid ja 
innovatiivsemaid eesmärke.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriikide määratletud väikeste
põllumajanduslike majapidamiste ning 
vähemalt määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

d) liikmesriikide määratletud 
põllumajanduslike majapidamiste ning 
prioriteetsete määruse (EL) nr xxx/xxx 
[otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate 
majandustegevuse säästev areng.

Or. it
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Selgitus

See osa peaks olema valikuline. Viiakse seega üle lõikesse 3.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) muude kui lõike 2 punktis d osutatud 
põllumajanduslike majapidamiste 
majandustegevuse säästev areng;

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) kliimamuutuste leevendamise ja 
nendega kohanemise, elurikkuse, 
veekaitse, looma- ja taimehaigustest 
teatamise ja innovatsiooniga seonduvad 
nõuded või tegevused, vähemalt käesoleva 
määruse I lisas sätestatud ulatuses;

Or. it

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi nõustajad on nõuetekohase 
kvalifikatsiooniga ja saavad korrapäraselt 

1. Liikmesriigid tagavad, et 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi nõustajad on nõuetekohase 
kvalifikatsiooniga ja saavad korrapäraselt 
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koolitust. nõuetekohast ametialast koolitust.

Or. it

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädev riigiasutus edastab, vajaduse 
korral elektrooniliste vahendite kaudu, 
toetusesaajale asjakohase loetelu määratud
asutuste kohta.

3. Pädev riigiasutus edastab, vajaduse 
korral elektrooniliste vahendite kaudu, 
potentsiaalsele toetusesaajale asjakohase 
loetelu valitud asutuste kohta. 

Or. it

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et tagada 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi tõhusus, on komisjonil õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses sätetega 
kõnealuse süsteemi hästi toimivaks 
süsteemiks muutmiseks. Kõnealuste 
sätetega võib muu hulgas käsitleda 
põllumajandustootjate 
juurdepääsukriteeriume.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib rakendusaktidega vastu 
võtta eeskirjad põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemi ühetaoliseks 
rakendamiseks. Rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Reguleerimisala liiga lai, artikli 8 lõikes 1 sätestatud delegeeritud õigusaktidega segiajamise 
oht.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fondiga ei kaeta liikmesriikide ja EAGFi 
toetusesaajate haldus- ja personalikulusid.

Fondiga ei saa katta liikmesriikide ja 
EAGFi toetusesaajate haldus- ja 
personalikulusid.

Or. it

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 6 punkti c alusel rahastatavate 
meetmete eesmärk on anda komisjonile 
vahendid liidu põllumajandusturgude 
juhtimiseks ülemaailmses kontekstis, 
tagada nii põllumajandusmaa kui ka 

1. Artikli 6 punkti c alusel rahastatavate 
meetmete eesmärk on anda komisjonile 
vahendid liidu põllumajandusturgude 
juhtimiseks ülemaailmses kontekstis, 
tagada nii põllumajandusmaa kui ka 
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põllukultuuride seisundi põllumajanduslik 
järelevalve, et prognoosida eelkõige 
saagikust ja põllumajandustoodangut, 
jagada rahvusvahelises kontekstis 
juurdepääsu kõnealustele prognoosidele, 
näiteks ÜRO organisatsioonide või muude 
rahvusvaheliste ametite koordineeritavate 
algatustega seoses, suurendada 
maailmaturgude läbipaistvust ning tagada 
ka agrometeoroloogilise süsteemi 
tehnoloogiline järelevalve.

põllukultuuride seisundi põllumajanduslik 
järelevalve, et prognoosida eelkõige 
saagikust ja põllumajandustoodangut, 
jagada rahvusvahelises kontekstis 
juurdepääsu kõnealustele prognoosidele, 
näiteks ÜRO organisatsioonide või muude 
rahvusvaheliste ametite koordineeritavate 
algatustega seoses, suurendada 
maailmaturgude läbipaistvust ning tagada 
ka agrometeoroloogilise süsteemi 
järelkontroll.

Or. it

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik komisjoni poolt esitatud ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu, nõukogu 
või komisjoni poolt vastu võetud 
õigusaktid, mis mõjutavad EAGFi eelarvet, 
peavad vastama artiklis 16 osutatud 
summale.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukogu määrab komisjoni 
ettepanekul, mis esitatakse hiljemalt selle 
kalendriaasta 31. märtsiks, mille suhtes 
lõikes 1 osutatud kohandust kohaldatakse, 
kõnealuse kohanduse kindlaks hiljemalt 
sama kalendriaasta 30. juuniks

2. Nõukogu ja Euroopa Parlament 
määravad komisjoni ettepanekul, mis 
esitatakse hiljemalt selle kalendriaasta 31. 
märtsiks, mille suhtes lõikes 1 osutatud 
kohandust kohaldatakse, kõnealuse 
kohanduse kindlaks hiljemalt sama 
kalendriaasta 30. juuniks.
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Or. it

Selgitus

Vastab põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni Lissaboni lepinguga vastavusse viimise 
protsessi raames 25. mail 2011. aastal vastu võetud seisukohale (A7-0209/2011).

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kohandamise määra ei ole vastava 
aasta 30. juuniks kindlaks määratud, 
määrab komisjon selle kindlaks 
rakendusaktiga ning teavitab sellest 
viivitamata nõukogu. Vastav rakendusakt 
võetakse vastu kooskõlas artikli 112 lõikes 
2 osutatud nõuandemenetlusega.

3. Kui kohandamise määra ei ole vastava 
aasta 30. juuniks kindlaks määratud, 
määrab komisjon selle kindlaks 
rakendusaktiga ning teavitab sellest 
viivitamata nõukogu ja Euroopa 
Parlamenti. Vastav rakendusakt võetakse 
vastu kooskõlas artikli 112 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusega.

Or. it

Selgitus

Vastab põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni Lissaboni lepinguga vastavusse viimise 
protsessi raames 25. mail 2011. aastal vastu võetud seisukohale (A7-0209/2011).

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kuni 1. detsembrini võib nõukogu 
komisjoni ettepanekul ja tema käsutuses 
oleva uue teabe alusel lõike 2 või 3 
kohaselt kindlaksmääratud otsetoetuste 
kohandamise määra kohandada.

4. Kui oluline uus teave tehakse teatavaks 
pärast lõigetes 2 ja 3 osutatud otsuse 
vastuvõtmist, võib komisjon selle teabe 
alusel kuni 1. detsembrini lõike 2 või 3 
kohaselt kindlaksmääratud otsetoetuste 
kohandamise määra kohandada
rakendusaktide abil, kohaldamata artikli 
112 lõigetes 2 ja 3 osutatud menetlust.

Or. it
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Enne käesoleva artikli kohaldamist 
võetakse esmalt arvesse eelarvepädevate 
institutsioonide ettenähtud summat seoses
põllumajandussektori kriisireserviga, 
millele on osutatud eelarvealast koostööd 
ning usaldusväärset finantsjuhtimist 
käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni vahelise institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punktis 14. 

6. Enne lõikes 2 osutatud ettepaneku 
esitamist kaalub komisjon 
põllumajandussektori kriisireservi 
aktiveerimise tingimuste täitmist, millele 
on osutatud eelarvealast koostööd ning 
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahelise institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punktis 14, ja sel juhul esitab 
sellekohase ettepaneku. 

Or. it

Selgitus

Käesoleva muudatuse eesmärk on tagada, et finantsdistsipliini ei kasutata kriisi reservi 
asendajana, kui erakorralised turuarengud toovad kaasa suurenenud oodatavad kulutused 
artiklis 159 nimetatud ühise turukorralduse meetmetele. 

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui N eelarveaasta eelarveprojekti 
koostamise ajal tundub, et on oht artiklis 
16 osutatud summat N eelarveaasta kohta 
ületada, teeb komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
rakendada vajalikke meetmeid, et tagada 
kõnealusest summast kinnipidamine.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Selgitus

Vastab põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni Lissaboni lepinguga vastavusse viimise 
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protsessi raames 25. mail 2011. aastal vastu võetud seisukohale (A7-0209/2011).

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui mis tahes ajal on komisjoni 
hinnangul oht artiklis 16 osutatud summat 
ületada ja kui komisjon ei saa oma 
pädevuse piires võtta asjakohaseid 
meetmeid olukorra parandamiseks, pakub 
ta välja muud meetmed, mille abil tagada 
osutatud summast kinnipidamine. 
Kõnealused meetmed võetakse vastu 
nõukogu poolt aluslepingu artikli 43 lõike 
3 alusel või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu poolt aluslepingu artikli 43 lõike 
2 alusel.

3. Kui mis tahes ajal on komisjoni 
hinnangul oht artiklis 16 osutatud summat 
ületada ja kui komisjon ei saa oma 
pädevuse piires võtta asjakohaseid 
meetmeid olukorra parandamiseks, pakub 
ta välja muud meetmed, mille abil tagada 
osutatud summast kinnipidamine. 
Kõnealused meetmed võetakse vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 
aluslepingu artikli 43 lõike 2 alusel.

Or. it

Selgitus

Vastab põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni Lissaboni lepinguga vastavusse viimise 
protsessi raames 25. mail 2011. aastal vastu võetud seisukohale (A7-0209/2011).

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks toetuskõlblikkust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artikli 30 lõike 2 alusel, ei kohaldata 
EAFRD alusel rahastatavate kulude suhtes 
muud rahastamist ELi eelarvest.

Ilma et see piiraks toetuskõlblikkust 
määruse (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
artiklite 29 ja 30 alusel, ei kohaldata 
EAFRD alusel rahastatavate kulude suhtes 
muud rahastamist ELi eelarvest. 

Or. it
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse. 
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
4 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile. 

1. Programmi heakskiitva komisjoni otsuse 
järel teeb komisjon kogu programmitöö 
perioodi puhul esialgse eelmakse.
Kõnealune esialgne eelmakse moodustab 
7% EAFRD toetusest vastavale 
programmile. Eelmakse võib jaotada kuni 
kolmeks osaks vastavalt eelarvevahendite 
olemasolule. Eelmakse esimene osa 
moodustab 2 % EAFRD toetusest vastavale 
programmile.

Or. it

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid, kes tänu föderaalsele 
valitsemiskorrale esitavad mitmeid 
maaelu arengu programme, võivad 
kompenseerida kasutamata jäänud 
summad ühe või mitme maaelu arengu 
programmi eelarveaastale teise järgneva 
aasta 31. detsembrini summadega, mis on 
kulutatud üle teiste maaelu arengu 
programmide limiidi. Kui pärast 
hüvitamist peaks jääma vabastatavaid 
summasid, sõltuvad need 
proportsionaalselt kulutustega viivitavate 
maaelu arengu programmidest.

Or. it

Selgitus

Vastab põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni Lissaboni lepinguga vastavusse viimise 
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protsessi raames 25. mail 2011. aastal vastu võetud seisukohale (A7-0209/2011). See 
põhimõte on oluline riikide mittekaristamiseks föderalistlikku tüüpi põhiseadusliku 
valitsemisega, pakkudes neile võimalust rakendada õigusriigi põhimõttest taandumist, et 
lihtsustada korda ja menetlust.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe teostatud kontrollide arvu ja 
tulemuste kohta ning liikmesriigid ületavad 
selle aja, võib komisjon peatada artiklis 18 
osutatud igakuised maksed või artiklis 35 
osutatud vahemaksed, mille puhul ei ole 
vastavat statistilist teavet saadetud õigel 
ajal.

Kui põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega on nõutud, et liikmesriigid 
peavad kindlaksmääratud aja jooksul 
esitama teabe artikli 61 alusel teostatud 
kontrollide arvu ja tulemuste kohta ning 
kui liikmesriigid ületavad selle aja, võib 
komisjon peatada kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega, võttes 
arvesse hilinemise ulatust ja kooskõlas 
üksikasjalike eeskirjadega, mis ta on 
võtnud vastu artikli 48 lõike 5 alusel, 
artiklis 18 osutatud igakuised maksed või 
artiklis 35 osutatud vahemaksed, mille 
puhul ei ole vastavat statistilist teavet 
saadetud õigel ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavituse eesmärk on 
põllumajanduspoliitikast ülevaate 
andmiseks levitada liidus ja sellest 
väljaspool ühtset, objektiivset ja 
terviklikku teavet.

Teavituse eesmärk on 
põllumajanduspoliitikast tõese ülevaate 
andmiseks levitada liidus ja sellest 
väljaspool ühtset, objektiivset ja 
terviklikku teavet.

Or. it
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib rakendusaktidega 
sätestada artikliga 46 ettenähtud kohustuse 
täiendavad üksikasjad ja ka makseasutuste 
raamatupidamisarvestusse kirjendatavate 
üksikasjade suhtes kohaldatavad 
eritingimused. Rakendusaktid võetakse 
vastu artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 111 artikliga 46 ettenähtud 
kohustuse täiendavate üksikasjade ja ka 
makseasutuste raamatupidamisarvestusse 
kirjendatavate üksikasjade suhtes 
kohaldatavate eritingimuste kohta. 

Or. it

Selgitus

Artiklis 46 sätestatud kohustust peaksid täiendama delegeeritud õigusaktid. 

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 111 eeskirjade vastuvõtmise 
kohta, milles käsitletakse artikli 42 lõikes 
2 osutatud viivise maksmist 
toetusesaajatele liikmesriikide poolt.

Or. it

Selgitus

Artikli 42 lõikes 2 sätestatud kohustust peaksid täiendama delegeeritud õigusaktid.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 7 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) eeskirjad, milles käsitletakse artikli 42 
lõikes 2 osutatud viivise maksmist 
toetusesaajatele liikmesriikide poolt.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Artikli 42 lõikes 2 sätestatud kohustust peaksid täiendama delegeeritud õigusaktid. See punkt 
viiakse artikli 48 lõikesse 6 a (uus) – delegeeritud õigusakt. 

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teavitab kohapealsest 
kontrollist aegsasti asjaomast liikmesriiki 
või liikmesriiki, kelle territooriumil 
kontroll läbi viiakse. Asjaomase 
liikmesriigi esindajad võivad sellises 
kontrollis osaleda.

2. Komisjon teavitab kohapealsest 
kontrollist aegsasti asjaomast liikmesriiki 
või liikmesriiki, kelle territooriumil 
kontroll läbi viiakse, ja kooskõlastab 
kontrolle eesmärgiga vähendada mis 
tahes negatiivset mõju makseasutustele. 
Asjaomase liikmesriigi esindajad võivad 
sellises kontrollis osaleda. 

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Akrediteeritud makseasutused säilitavad 
teostatud makseid tõendavad dokumendid 
ja liidu õigusaktidega ettenähtud 

Akrediteeritud makseasutused säilitavad 
teostatud makseid tõendavad dokumendid 
ja liidu õigusaktidega ettenähtud 
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haldusalaste ja füüsiliste kontrollide 
teostamisega seotud dokumendid ning 
teevad kõnealused dokumendid ja teabe 
komisjonile kättesaadavaks.

haldusalaste ja füüsiliste kontrollide 
teostamisega seotud dokumendid ning 
teevad kõnealused dokumendid ja teabe 
komisjonile kättesaadavaks. Tõendavaid 
dokumente võib säilitada elektroonilisel 
kujul.

Or. it

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega 
kehtestada eeskirju seoses järgnevaga: 

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 111 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad
seoses järgnevaga:

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) tingimused, mille korral tuleb 
teostada artikli 51 esimeses lõigus 
osutatud alusdokumentide elektrooniline 
talletamine, sealhulgas selle vorm ja 
kestus.

Or. en
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõiguga ettenähtud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud mittevastavuse 
raskusastme alusel. Komisjon võtab 
arvesse rikkumise laadi ja raskusastet ning 
liidule tekitatud rahalist kahju.

2. Komisjon hindab väljajäetavaid 
summasid tuvastatud mittevastavuse 
raskusastme alusel. Komisjon võtab 
arvesse rikkumise laadi ja raskusastet. 

Or. it

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kokkuleppele ei jõuta, võib liikmesriik 
taotleda menetluse alustamist mõlema 
poole seisukohtade kooskõlastamiseks 
nelja kuu jooksul. Menetluse tulemuste 
aruanne edastatakse komisjonile, kes 
vaatab selle läbi enne rahastamisest 
keeldumist käsitleva mis tahes otsuse 
tegemist.

Kui kokkuleppele ei jõuta, võib liikmesriik 
taotleda menetluse alustamist mõlema 
poole seisukohtade kooskõlastamiseks 
nelja kuu jooksul. Menetluse tulemuste 
aruanne edastatakse komisjonile, kes peab 
seda arvesse võtma enne rahastamisest 
keeldumist käsitleva mis tahes otsuse 
tegemist.
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Or. it

Selgitus

Nii antakse kooskõlastamise tõendamise protseduuri raames suurem osakaal vaidluste 
lahendamise organile. 

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab rakendusaktidega
eeskirjad seoses järgneva rakendamisega:

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 111 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise 
menetluse erinevate etappide eesmärgid, 
erinevate asjaomaste poolte vastavad 
rollid ja vastutusalad ning eeskirjad seoses
alljärgnevaga:

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõiguga ettenähtud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast 
eeskirjade eiramise esimest ilmnemist, ja 
kannavad vastavad summad makseasutuse 
võlgnike registrisse.

1. Iga eeskirjade eiramise või hooletuse 
tõttu alusetult tehtud makse puhul peavad 
liikmesriigid taotlema selle sissenõudmist 
toetusesaajalt ühe aasta jooksul pärast selle 
esimest dokumenteerimist 
kontrolliaruandes või sarnases 
dokumendis või vajaduse korral selle 
aruande või sarnase dokumendi 
kättesaamist makseasutuse või organi 
poolt, kes vastutab sissenõudmise eest.
Vastavad summad kantakse samal ajal 
makseasutuse võlgnike registrisse.

Or. en

Selgitus

Termin „esimene ilmnemine” on väga üldsõnaline ja võib põhjustada raskusi kohaldamisel.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
10 % vastavatest summadest kindla 
suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.

Esimese lõigu kohaselt liidu eelarvesse 
maksmisel võib liikmesriik kinni pidada 
20% vastavatest summadest kindla 
suurusega sissenõudmiskuludena, välja 
arvatud asjaomase liikmesriigi 
haldusasutuste või muude ametiasutuste 
süül toime pandud eeskirjade eiramise või 
hooletuse korral.

Or. it



PR\894822ET.doc 33/57 PE483.834v01-00

ET

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid loovad tõhusad haldus- ja 
kontrollisüsteemid, et tagada kooskõla liidu 
toetuskavasid reguleerivate õigusaktidega.

2. Liikmesriigid loovad tõhusad, 
proportsionaalsed ja riskipõhised haldus-
ja kontrollisüsteemid, et tagada kooskõla 
liidu toetuskavasid reguleerivate 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktidega vastu 
võtta eeskirjad käesoleva artikli lõigete 1 
ja 2 ühetaoliseks kohaldamiseks.

Et tagada käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 
eesmärkide täpne ja tõhus saavutamine, 
antakse komisjonile volitused võtta 
kooskõlas artikliga 111 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 
liikmesriikidele konkreetsed kohustused.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 60 lõike 2 kohaselt liikmesriikide 
loodav süsteem hõlmab kõigi 
toetusetaotluste süstemaatilisi 
halduskontrolle ning seda täiendavad 
kohapealsed kontrollid, kui ei ole 
sätestatud teisiti.

1. Artikli 60 lõike 2 kohaselt liikmesriikide 
loodav süsteem hõlmab kõigi 
toetusetaotluste süstemaatilisi 
halduskontrolle ja maksetaotlusi ning seda 
täiendavad kohapealsed kontrollid, kui ei 
ole sätestatud teisiti.

Or. it

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohapealsete kontrollidega seoses 
koostab vastutav asutus kõigi taotlejate 
alusel kontrollvalimi, mis vajaduse korral 
koosneb juhuslikust ja riskipõhisest osast, 
et saada representatiivne veamäär ja 
hõlmata samas ka kõige suuremad vead.

2. Kohapealsete kontrollidega seoses 
koostab vastutav asutus kõigi taotlejate 
alusel kontrollvalimi, mis vajaduse korral 
koosneb juhuslikust ja riskipõhisest osast, 
et saada representatiivne veamäär ja 
hõlmata samas ka alad, kus veaoht on 
kõige suurem.

Kooskõlas kontrolli proportsionaalsuse 
põhimõttega tuleks arvesse võtta teatud 
elemente, nagu
– tehingute finantsulatus;
– juhtimis- ja kontrollsüsteemide 
varasemate auditite positiivsed tulemused;
– järelevalve eest vastutavate siseriiklike 
asutuste usaldusväärsus;
– vabatahtlik liitumine 
juhtimissüsteemidega, mis on 
sertifitseeritud vastavalt rahvusvaheliselt 
tunnustatud standarditele.
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Or. it

Selgitus

Oluline on välja tuua mõned vajalikud tegurid, mis on oluliseks lähtepunktiks kontrollide 
proportsionaalsuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad vähendada 
kohapealsete kontrollide arvu, kui 
veamäär on vastuvõetaval tasemel ja 
loodud haldus- ja kontrollisüsteemid 
toimivad nõuetekohaselt. Komisjon võtab 
kooskõlas artikliga 111 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega kehtestatakse täpsed 
tingimused ja eeskirjad, mida 
liikmesriigid peavad kohaldama. Lisaks 
antakse komisjonile volitused võtta 
kooskõlas artikliga 111 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad 
kohapealsete kontrollide miinimumarvu 
kohta, mida on vaja riskide tõhusaks 
juhtimiseks, ja tingimused, mille korral 
liikmesriigid peavad selliste kontrollide 
arvu suurendama.

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et tagada kontrolli nõuetekohane 
ja tõhus kohaldamine ning 
toetuskõlblikkuse tingimuste täitmise 
kontrolli teostamine tõhusal, ühtsel ja 

1. Selleks et tagada, et kontrolli teostamine 
on nõuetekohane ja tõhus ning 
toetuskõlblikkuse tingimuste täitmise 
kontrolli teostamine tõhusal, ühtsel ja 
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mittediskrimineerival viisil, mis kaitseb 
liidu finantshuve, antakse komisjonile 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses 
olukordadega, kui toetusesaajad või 
nende esindajad takistavad kontrolli 
tegemist.

mittediskrimineerival viisil, mis kaitseb 
liidu finantshuve, antakse komisjonile 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses eelkõige 
järgmisega:

a) eeskirjad seoses olukordadega, kus 
toetusesaajad või nende esindajad 
takistavad kontrollide teostamist;
b) liikmesriikide läbiviidavate haldus- ja 
kohapealsete kontrollide eeskirjad, mis 
hõlmavad kohast ja proportsionaalset 
riskipõhist lähenemisviisi, seoses liidu 
õigusaktide kohaldamisest tulenevate 
kohustuste ja toetuskõlblikkuse 
tingimustega;
c) tehtud kontrolli ja selle tulemuste 
aruandluse eeskirjad ja meetodid;
d) nõuete järgimise kontrollimise eest 
vastutavate asutuste määramise eeskirjad, 
samuti kontrolli sisu ja sagedus ning 
turustusetapp, mille ajal kontrolle peab 
tegema;
e) süsteemi nõuetekohaseks haldamiseks 
vajalikud eeskirjad lisanõuete kohta 
seoses tolliprotseduuridega, nagu on 
eelkõige sätestatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruses (EÜ) nr 450/2008;
f) määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
artiklis 38 osutatud kanepi puhul 
eeskirjad, milles käsitletakse 
erikontrollimeetmeid ja 
tetrahüdrokannabinooli taseme 
määramise meetodeid;
g) määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
artiklis 42 osutatud puuvilla puhul 
tunnustatud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kontrollisüsteem;
h) määruses (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] osutatud veini puhul 
eeskirjad alade mõõtmise kohta, 
sealhulgas kontrollide ja eeskirjade kohta, 
millega reguleeritakse konkreetset 
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finantsmenetlust kontrollide 
parandamiseks;
i) riikliku sekkumise ja eraladustamisega 
seoses toodete toetuskõlblikkuse 
kindlakstegemiseks kohaldatavad katsed 
ja meetodid, sealhulgas hankemenetluste 
kasutamine mõlema puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eeskirjad, mis on vajalikud käesoleva 
peatüki ühetaoliseks kohaldamiseks 
liidus. Kõnealused eeskirjad võivad 
eelkõige olla seotud järgnevaga:
a) liikmesriikide läbiviidavate haldus- ja 
kohapealsete kontrollide eeskirjad seoses 
liidu õigusaktide kohaldamisest tulenevate 
kohustuste ja toetuskõlblikkuse 
tingimustega;
b) eeskirjad seoses kohapealsete 
kontrollide miinimumtasemega, mis on 
vajalik tõhusaks riskijuhtimiseks, 
sealhulgas tingimused, mille kohaselt 
peavad liikmesriigid asjaomaseid 
kontrolle suurendama või võivad neid 
vähendada, kui haldus- ja 
kontrollisüsteemid toimivad 
nõuetekohaselt ning veamäärad on 
vastuvõetaval tasemel;
c) tehtud kontrolli ja selle tulemuste 
aruandluse eeskirjad ja meetodid;
d) nõuete järgimise kontrollimise eest 
vastutavad asutused, samuti kontrolli sisu 
ja sagedus ning turustusetapp, mille ajal 
peab kontrolle tegema;

välja jäetud
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e) süsteemi nõuetekohaseks haldamiseks 
vajalikud eeskirjad lisanõuete kohta 
seoses tolliprotseduuridega, nagu on 
eelkõige sätestatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruses (EÜ) nr 450/20 
0841;
f) määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
artiklis 38 osutatud kanepi puhul 
eeskirjad, milles käsitletakse 
erikontrollimeetmeid ja 
tetrahüdrokannabinooli taseme 
määramise meetodeid;
g) määruse (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
artiklis 42 osutatud puuvilla puhul 
tunnustatud tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kontrollisüsteem;
h) määruses (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] osutatud veini puhul 
eeskirjad alade mõõtmise kohta, 
sealhulgas kontrollide ja eeskirjade kohta, 
millega reguleeritakse konkreetset 
finantsmenetlust kontrollide 
parandamiseks;
i) riikliku sekkumise ja eraladustamisega 
seoses toodete toetuskõlblikkuse 
kindlakstegemiseks kohaldatavad katsed 
ja meetodid, sealhulgas hankemenetluste 
kasutamine nii riikliku sekkumise kui ka 
eraladustamise puhul.
Esimese lõiguga ettenähtud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
kontrollimenetlusega, millele on osutatud 
artikli 112 lõikes 3 või määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused], määruse (EL) nr 
xxx/xxx [maaelu areng] või vastavalt 
määruse (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] vastavas artiklis.

Or. en
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui leitakse, et toetusesaaja ei vasta 
toetuskõlblikkuse tingimustele või ei täida
põllumajandusalaste sektoripõhiste 
õigusaktidega ettenähtud toetuse andmise 
tingimustega seotud kohustusi, 
lõpetatakse toetamine täielikult või 
osaliselt.

1. Kui leitakse, et toetusesaaja ei vasta
täielikult või osaliselt teatava 
toetusmehhanismi toetuskõlblikkuse 
tingimustele, nagu põllumajandusalaste 
sektoripõhiste õigusaktidega ette nähtud, 
lõpetatakse vastava nõuetele mittevastava 
osa toetamine täielikult. 

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige lõpetatakse juhul, kui ei järgita 
toetuskõlblikkuse kriteeriume, mis on 
seotud loendatavate ühikutega, nagu 
„hektarit maad” või „loomade arv”, 
toetamine täielikult neile ühikutele, mille 
jaoks toetuskõlblikkuse kriteeriume ei 
täideta.

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui toetus on seotud konkreetsete 
kohustuste täitmisega ja leitakse, et 
toetusesaaja ei täida neid kohustusi, siis 
lõpetatakse vastav toetamine täielikult või 
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osaliselt. 

Or. en

Selgitus

Lõige 1 jaotatakse kaheks lõikeks, üks, mis puudutab „toetuskõlblikkuse tingimusi”, ja teine, 
mis puudutab „kohustuste” mitteaustamist, sest tagajärjed peaksid kummalgi juhul olema 
erinevad. 

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liidu õigusega on see ette nähtud, 
kehtestavad liikmesriigid ka karistusi, 
vähendades makstud või makstavat toetust 
või selle osa, mille puhul on 
toetuskõlblikkuse tingimused või 
kohustused täidetud, või jättes ta sellest 
maksest või selle osast ilma.

2. Kui õigusaktidega aluslepingu artikli 
289 lõike 3 tähenduses on see ette nähtud
– vajaduse korral edasiste üksikasjade 
alusel, mis on sätestatud delegeeritud 
õigusaktides –, kehtestavad liikmesriigid 
ka halduskaristusi, vähendades makstud 
või makstavat toetust või selle osa, mille 
puhul on toetuskõlblikkuse tingimused või 
kohustused täidetud, või jättes ta sellest 
maksest või selle osast ilma. 

Or. en

Selgitus

Täpsustada tuleks, et karistuste kohaldamise põhimõtet saab kehtestada ainult õigusaktides 
(mõiste, mis Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 289 lõike 3 kohaselt hõlmab ainult akte, 
mis on vastu võetud seadusandliku tavamenetluse või erimenetlusega), ja edasisi üksikasju 
seoses nende karistuste kohaldamisega saab seejärel sätestada rakendusaktide või 
delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetuse vähendamise summa on 
astmeline vastavalt tuvastatud rikkumise 

2. Kõnealuste halduskaristuste
ülemmääraks võib olla täielik 
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tõsidusele, ulatusele, kestusele ja 
korduvusele ning ülemmääraks võib olla 
täielik väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast üheks või mitmeks 
kalendriaastaks. 

väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast üheks või mitmeks 
kalendriaastaks.

Or. en

Selgitus

Proportsionaalsuse põhimõtet (karistus on astmeline vastavalt tõsidusele jne) tuleks 
kohaldada mitte ainult karistustele, mis määrati lõike 2 alusel, vaid ka seoses toetuse 
lõpetamisega, millele osutatakse lõikes 1 a. 

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud toetamise 
lõpetamisega ja lõikes 2 osutatud 
karistustega seonduvad summad nõutakse 
täies ulatuses sisse.

3. Toetamise lõpetamisega ja eelnevates 
lõigetes osutatud halduskaristustega
seonduvad summad nõutakse täies ulatuses 
sisse.

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 1 a osutatud toetuse 
lõpetamisega ja lõikes 2 osutatud 
halduskaristustega seonduvad summad on 
astmelised vastavalt tuvastatud rikkumise 
tõsidusele, ulatusele, kestusele ja 
korduvusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 65 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 65 a
Toetuse lõpetamine ja vähendamine 

seoses maksetega põllumajandustavade 
eest, mis on kliimale ja keskkonnale 

kasulikud 
Olenemata artiklist 65, ei ületa toetuse 
lõpetamise ja vähendamise summa, mida 
kohaldatakse kooskõlas selle artikliga 
määruse … (otsemaksed) 2. peatüki III 
jaotises osutatud kohustuste mittetäitmise 
tulemusel, kõnealuses peatükis osutatud 
makse summat.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasõbralik makse, millele osutatakse otsemaksete määruse 2. peatüki III jaotises, 
tuleks selgesti eraldada põhimaksest. Üksikasjalikud eeskirjad vähendamise ja lõpetamise 
kohta seoses keskkonnasõbraliku maksega ei tohiks viia sellele maksele pühendatud 
rahastamise protsendi de facto suurendamiseni. Seetõttu ei tohiks keskkonnasõbralike nõuete 
mitteaustamine mõjutada põhimakset.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1– punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetuskavas osalemise õiguse peatamine, 
makse saajate hulgast väljaarvamine ja 
makse peatamine või maksete või toetuste 
vähendamise määr või muud karistused,
eelkõige juhul kui tähtaegadest ei peeta 
kinni, kui toode, selle suurus või kogus ei 
vasta taotlusel märgitule, kui kava on 
hindamata või teave on esitamata, ebaõige 
või õigel ajal esitamata;

a) toetuskavas osalemise õiguse peatamine, 
makse saajate hulgast väljaarvamine ja 
makse peatamine või maksete või toetuste 
vähendamise määr, juhul kui tähtaegadest 
ei peeta kinni, kui toode, selle suurus või 
kogus ei vasta taotlusel märgitule, kui kava 
on hindamata või teave on esitamata, 
ebaõige või õigel ajal esitamata;
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Or. en

Selgitus

Käsitletavad kohaldatavate sanktsioonide liigid ja rikkumiste liigid tuleks sätestada 
õigusaktides ja loetelu, mis tuleb lisada delegeeritud õigusaktidesse, ei tohiks jätta avatuks.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) heakskiidu või tunnustuse tühistamine 
või peatamine, eelkõige juhul, kui 
ettevõtja, tootjaorganisatsioon, 
tootjaorganisatsioonide liit, tootjarühm või 
tootmisharudevaheline organisatsioon ei 
vasta või ei vasta enam nõutud 
tingimustele, sealhulgas ei esita teatisi;

g) heakskiidu või tunnustuse tühistamine 
või peatamine juhul, kui ettevõtja, 
tootjaorganisatsioon, 
tootjaorganisatsioonide liit, tootjarühm või 
tootmisharudevaheline organisatsioon ei 
vasta või ei vasta enam nõutud 
tingimustele, sealhulgas ei esita teatisi;

Or. en

Selgitus

Käsitletavad kohaldatavate sanktsioonide liigid ja rikkumiste liigid tuleks sätestada 
õigusaktides ja loetelu, mis tuleb lisada delegeeritud õigusaktidesse, ei tohiks avatuks jätta.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikes 1 osutatud meetmete ja 
karistustega seotud menetlused ja 
tehnilised kriteeriumid, juhul kui rikutakse 
vastava õigusakti kohaldamisest tulenevaid 
kohustusi;

a) lõikes 1 osutatud meetmete ja 
karistustega seotud menetlused, juhul kui 
rikutakse vastava õigusakti kohaldamisest 
tulenevaid kohustusi;

Or. en



PE483.834v01-00 44/57 PR\894822ET.doc

ET

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) eeskirjad ja korra seoses alusetute 
maksete sissenõudmisega tulenevalt 
vastava õigusakti kohaldamisest.

b) korra seoses alusetute maksete 
sissenõudmisega tulenevalt vastava 
õigusakti kohaldamisest.

Or. en

Selgitus

Rakendusaktide kohaldamisala tuleks täpselt määratleda, et vältida mis tahes kattumist 
delegeeritud õigusaktidega, mis on võetud vastu kooskõlas lõikega 1.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid kasutavad oma 
integreeritud süsteeme luues, eelkõige 
seoses nõuete täitmise kontrollidega, 
maksimaalselt ära tehnoloogiat.

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
toetuse taotlus või maksetaotlus, mis 
täidab lõikes 1 sätestatud nõuded, kehtib 
mitu aastat, tingimusel et asjaomased 
toetusesaajad kohustuvad andma aru iga 
muutuse kohta teabes, mis nad esmalt 
esitasid. Mitmeaastase taotluse kehtivus 
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sõltub siiski toetusesaaja kinnitusest 
osalemiskinnituse kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid viivad vastavalt artiklile 
61 makseasutuste või nende delegeeritud 
asutuste kaudu läbi toetusetaotluste 
halduskontrolle toetuskõlblikkuse 
tingimuste täitmise kontrollimiseks. 
Kõnealuseid kontrolle täiendavad 
kohapealsed kontrollid. 

1. Liikmesriigid viivad vastavalt artiklile 
61 makseasutuste või nende delegeeritud 
asutuste kaudu läbi toetusetaotluste 
halduskontrolle toetuskõlblikkuse 
tingimuste täitmise kontrollimiseks. 
Kõnealuseid kontrolle täiendavad 
kohapealsed kontrollid, mille eesmärk on 
jälgida sisalduva riski taset ja mille arvu 
kohandatakse sisalduvate ja 
kontrolliriskide valguses.

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kohapealsete kontrollide läbiviimiseks 
koostavad liikmesriigid põllumajanduslike 
majapidamiste ja/või toetusesaajate 
kontrollikava.

2. Kohapealsete kontrollide läbiviimiseks 
koostavad liikmesriigid toetusesaajate 
kontrollikava, kes on juhuslikult valitud, 
mis võimaldab esmast tähelepanu kõrge 
riskiga taotlustele.

Or. en

Selgitus

Juhuvalik on eelistatav viitamisel ainult seoses toetuse saajatega „farmide ja/või toetuse 
saajate” asemel, sest esimesed on juba artiklis 74 määratletud.
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Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Erandina lõikest 2 võivad 
liikmesriigid otsustada, võttes arvesse 
liigse väljamakse ohtu, maksta kuni 50% 
seoses määruse … (otsemaksed) 2. 
peatüki III jaotises osutatud maksega ja 
75% toetuseks, mis on määratud artikli 68 
lõikes 2 osutatud maaelu arengu alusel, 
pärast artikli 61 lõikega 1 ette nähtud 
halduskontrollide lõpuleviimist. Makse 
protsent on sama kõigile meetme või 
tegevuste kogumi kasusaajatele. 

Or. en

Selgitus

Põllumajandustootjad peavad sageli tegema hiliseid muudatusi oma külvamisplaanidesse 
sellistel põhjustel nagu kliimatingimused. See tähendab, et kontrolle võidakse alustada üsna 
hilja ja neid võidakse ka lõpetada üsna hilja. Hilised maksed loovad tõsiseid raskusi 
toetusesaajatele. 

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Komisjon võib ühe või mitme 
liikmesriigi nõudmisel erandjuhtudel ja 
kui eelarve seda võimaldab, lubada 
ettemakseid ka enne 16. oktoobrit.

Or. it
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Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) eeskirjad seoses tehnoloogia 
kasutamisega integreeritud süsteemi 
loomisel, et tagada süsteemide 
optimeerimine; 

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) rikkumine on asjaomasele toetusesaajale 
vahetult omistatava tegemise või 
tegematajätmise tagajärg;

a) rikkumine on asjaomasele toetusesaajale 
vahetult ja ühemõtteliselt omistatava 
tegemise või tegematajätmise tagajärg;

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad luua 
hoiatussüsteemi, millega asjaomased 
toetusesaajad saavad esialgse kirja 
hoiatusega, et võimaldada neil parandada 
rikkumine, enne kui määratakse 
halduskaristus. Sellist hoiatussüsteemi 
kohaldatakse ainult esimeste nõuete 
mittetäitmise juhtude korral, mida ei peeta 
tõsiseks. Selliste süsteemide mõju piirdub 
toetusesaaja vastutavana hoidmisega 
nõuete mittetäitmise eest. Kirjadele 
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hoiatusega järgnevad süstemaatiliselt 
asjakohased kontrollid, et teha kindlaks, 
et nõuete mittetäitmine on parandatud.

Or. en

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 97 kohaldamist, 
ei peeta II lisas, SMR 7-s ja SMR 8-s 
osutatud loomade identifitseerimis- ja 
registreerimissüsteemide tehnilist riket 
nõuete mittetäitmiseks, mis on omistatav 
toetusesaajale, ja see ei vii 
halduskaristuse määramiseni. 

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse, et identifitseerimise elektrooniline süsteem võib vigu luua, tuleb seda võtta 
arvesse põllumajandustootjatele sanktsioonide määramisel Põllumajandustootjaid ei tohiks 
karistada tehnilise rikke eest, mis on väljaspool nende kontrolli. 

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, käsitatakse II lisa osana 
niipea, kui kõnealust direktiivi 
rakendavad kõik liikmesriigid ning on 
kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 

välja jäetud
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elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest.

Or. it

Selgitus

Selles küsimuses on lisaks liikmesriikide poolt kohaldatavatele kohustuslikele aspektidele vaja 
tulevikus võtta meetmeid, et ühtlustada distsipliine Euroopa tasandil, rakendades 
tavamenetlust.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – neljas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta direktiivi 
2009/128/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide 
säästva kasutamise saavutamiseks, 
käsitatakse II lisa osana niipea, kui 
kõnealust direktiivi rakendavad kõik 
liikmesriigid ning on kindlaks määratud 
põllumajandustootjatele otse 
kohaldatavad kohustused. Kõnealuste 
elementide arvessevõtmiseks antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
II lisa muutmisega 12 kuu jooksul alates 
hetkest, mil viimane liikmesriik on 
teavitanud komisjoni direktiivi 
rakendamisest, sealhulgas integreeritud 
taimekaitse alastest kohustustest.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Selles küsimuses on lisaks liikmesriikide poolt kohaldatavatele kohustuslikele aspektidele vaja 
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tulevikus võtta meetmeid, et ühtlustada distsipliine Euroopa tasandil, rakendades 
tavamenetlust.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – kaheksas lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks võtab komisjon rakendusaktidega 
vastu meetodid püsirohumaa suhtarvu ja 
säilitatava põllumajandusmaa 
kindlaksmääramiseks. Rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 112 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
111 püsirohumaa suhtarvu ja säilitatava 
põllumajandusmaa kindlaksmääramise 
meetodite vastuvõtmise kohta. 

Or. it

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad, sealhulgas maad, 
mida enam ei kasutata tootmise 
eesmärgil, hoitakse heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis. Liikmesriigid 
määratlevad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil toetusesaajate suhtes maa heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis 
hoidmise miinimumstandardid II lisa 
alusel, võttes arvesse asjaomaste alade 
eriomadusi, sh mulla- ja 
ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud. 

Liikmesriigid tagavad, et kogu 
põllumajandusmaad hoitakse heas 
põllumajandus- ja keskkonnaseisundis. 
Liikmesriigid määratlevad riiklikul või 
piirkondlikul tasandil toetusesaajate suhtes
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise 
miinimumstandardid II lisa alusel, võttes 
arvesse asjaomaste alade eriomadusi, sh 
mulla- ja ilmastikutingimusi, olemasolevat 
põllumajandustootmist, maakasutust, 
külvikorda, põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud. 

Or. it
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Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 1 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kasutada 
olemasolevaid haldus- ja 
kontrollisüsteeme, et tagada nõuetele 
vastavuse eeskirjade täitmine.

Liikmesriigid võivad kasutada 
olemasolevaid haldus- ja 
kontrollisüsteeme, et tagada nõuetele 
vastavuse eeskirjade täitmine, ja 
määratlevad paketi kontrollitavaid 
nõudeid ja standardeid, mida 
põllumajandusliku majapidamise tasandil 
kohaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 96 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teostavad kohapealseid 
kontrolle, et teha kindlaks, kas toetusesaaja 
täidab käesolevas jaotises sätestatud 
kohustusi.

3. Liikmesriigid teostavad kohapealseid 
kontrolle, et teha kindlaks, kas toetusesaaja 
täidab käesolevas jaotises sätestatud 
kohustusi. Seda tehes pööravad 
liikmesriigid kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega 
esmatähelepanu kõrgeimate riskidega 
taotlustele. 

Or. en
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Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 1 – esimene lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 91 sätestatud karistust 
kohaldatakse, kui nõuetele vastavuse 
eeskirju on mis tahes ajal teatava 
kalendriaasta (edaspidi „asjaomane 
kalendriaasta”) kestel rikutud ja kõnealune 
rikkumine on omistatav asjaomasel 
kalendriaastal toetuse- või maksetaotluse 
esitanud toetusesaajale.

1. Artiklis 91 sätestatud karistust 
kohaldatakse, kui nõuetele vastavuse 
eeskirju on mis tahes ajal teatava 
kalendriaasta (edaspidi „asjaomane 
kalendriaasta”) kestel rikutud ja kõnealune 
rikkumine on vahetult ja ühemõtteliselt 
omistatav asjaomasel kalendriaastal 
toetuse- või maksetaotluse esitanud 
toetusesaajale.

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 99 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tahtliku rikkumise korral ei tohi 
vähendamine olla põhimõtteliselt alla 20 %
ning ülemmääraks võib olla täielik 
väljaarvamine ühest või mitmest 
toetuskavast ning seda võib kohaldada ühe
või mitme kalendriaasta jooksul.

3. Raskest hooletusest tuleneva rikkumise 
korral ei tohi vähendamine olla 
põhimõtteliselt alla 20% ning ülemmääraks 
võib olla täielik väljaarvamine ühest või 
mitmest toetuskavast ning seda võib 
kohaldada ühe või mitme kalendriaasta 
jooksul.

Or. it

Selgitus

Tahtliku rikkumise mõiste allesjätmine tekitab probleeme rikkumise kindlaksmääramisel, kuna 
tahtlikkus ei ole objektiivselt tuvastatav.
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Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 101 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et nõuetele vastavus oleks 
tagatud tõhusal, ühtsel ja 
mittediskrimineerival viisil, antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
karistuste arvutamise ja kohaldamisega.

2. Selleks et nõuetele vastavus oleks 
tagatud tõhusal, riskipõhisel ja 
proportsionaalsel, ühtsel ja 
mittediskrimineerival viisil, antakse 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 111 seoses 
karistuste arvutamise ja kohaldamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 107 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib rakendusaktidega võtta 
meetmeid, et kaitsta liidu õigusaktide 
kohaldamist, kui omavääringuga seotud 
erandlikud rahandustavad võivad seda 
ohustada. Kõnealused meetmed võivad 
vajaduse korral kehtivatest eeskirjadest 
kõrvale kalduda.

1. Komisjonile antakse volitused võtta
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 111 meetmete vastuvõtmise 
kohta, et kaitsta liidu õigusaktide 
kohaldamist, kui omavääringuga seotud 
erandlikud rahandustavad võivad seda 
ohustada. Kõnealused meetmed võivad 
vajaduse korral kehtivatest eeskirjadest 
kõrvale kalduda.

Or. it

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühise põllumajanduspoliitika 
tulemuslikkuse mõõtmiseks kehtestatakse 

1. Ühise põllumajanduspoliitika 
tulemuslikkuse mõõtmiseks kehtestatakse 
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ühine järelevalve- ja hindamisraamistik. 
See hõlmab kõiki ühise 
põllumajanduspoliitika meetmete 
järelevalve ja hindamisega seotud 
vahendeid, eelkõige selliseid, mis 
seonduvad

ühine järelevalve- ja hindamisraamistik, 
mis eelkõige seondub

määruses (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
sätestatud otsetoetustega, 

a) määruses (EL) nr xxx/xxx [otsetoetused] 
sätestatud otsetoetustega, 

määruses (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] sätestatud turumeetmetega,

b) määruses (EL) nr xxx/xxx [ühine 
turukorraldus] sätestatud turumeetmetega,

määruses (EL) nr xxx/xxx [maaelu areng] 
sätestatud maaelu arengu meetmetega ning

c) määruses (EL) nr xxx/xxx [maaelu 
areng] sätestatud maaelu arengu 
meetmetega ning

käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
vastavuse kohaldamisega.

d) käesolevas määruses sätestatud nõuetele 
vastavuse kohaldamisega. 

Lõikes 1 osutatud ühise 
põllumajanduspoliitika meetmete mõju 
hinnatakse seoses järgmiste 
eesmärkidega:
a) elujõuline toidutööstus –
keskendutakse põllumajandustulule, 
põllumajanduse tootlikkusele ja hindade 
stabiilsusele;
b) loodusvarade säästev majandamine ja 
kliimameetmed – keskendutakse 
kasvuhoonegaasidele, elurikkusele, 
pinnasele ja veele;
c) tasakaalustatud territoriaalne areng –
keskendutakse maaelu arengule, 
majanduskasvule ja vaesusele 
maapiirkondades.
Et tagada käesoleva lõike tõhus 
rakendamine, antakse komisjonile 
volitused võtta kooskõlas artikliga 111 
vastu delegeeritud õigusaktid seoses 
kõnealuse raamistiku sisu ja 
ülesehitusega, sealhulgas näitajate pakett 
ja nende arvutamise meetodid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tulemuslikkuse tõhusa mõõtmise 
tagamiseks antakse komisjonile õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 111 seoses kõnealuse 
raamistiku sisu ja ülesehitusega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud ühise 
põllumajanduspoliitika meetmete mõju 
hinnatakse seoses järgmiste 
eesmärkidega:

välja jäetud

a) elujõuline toidutööstus –
keskendutakse põllumajandustulule, 
põllumajanduse tootlikkusele ja hindade 
stabiilsusele;
b) loodusvarade säästev majandamine ja 
kliimameetmed – keskendutakse 
kasvuhoonegaasidele, elurikkusele, 
pinnasele ja veele;
c) tasakaalustatud territoriaalne areng –
keskendutakse maaelu arengule, 
majanduskasvule ja vaesusele 
maapiirkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon määrab rakendusaktidega 
kindlaks esimeses lõigus osutatud 
eesmärkidega seotud näitajad. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 112 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud 

Or. en

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – BCAA 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud, põlluservad ja 
terrassid, sealhulgas keeld lõigata hekke ja 
puid lindude pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal ning võimalikud 
meetmed invasiivsete võõrliikide ja 
kahjurite vältimiseks

Maastikule iseloomulike vormide 
säilitamine, sealhulgas vajaduse korral 
hekid, tiigid, kraavid ja puude read, 
kogumid või üksikud puud, põlluservad ja 
terrassid, sealhulgas keeld lõigata hekke ja 
puid lindude pesitsemise ja poegade 
üleskasvatamise ajal 

Or. en

Selgitus
Invasiivsete võõrliikide vältimine nõuab hästikavandatud, mitmeaastaseid jõupingutusi, mis 
on väga kulukad. Invasiivsete võõrliikide vältimine peaks olema toetuskõlblik maaelu arengu 
meetmete alusel. Oluline oleks seda lubada, sest invasiivsete võõrliikide vältimise kulud on 
väga suured ja nende hüvitamiseks on vaja toetust. See on põhjus, miks invasiivseid võõrliike 
ei tohiks lisada eeskirjadele vastamise nõudmiste hulka.



PR\894822ET.doc 57/57 PE483.834v01-00

ET

SELETUSKIRI

Euroopa Parlament väljendas juba omaalgatuslikus arvamuses „Ühise põllumajanduspoliitika 
lihtsustamine” (A7-0051/2010) 2010. aasta mais seisukohta, et põllumajandustootjate elu on 
vaja kiireloomuliselt ja edasilükkamatult lihtsamaks muuta. Seda nõuet on seejärel korduvalt 
uuesti märgitud raportis „Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat” (A7-
0204/2010) 2010. aasta juulis ja raportis „Ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 2020. 
aastaks toidu, loodusvarade ja territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamisel” (A7-
0202/2011) 2011. aasta mais, kui parlament kinnitas oma tahet ja valmisolekut lihtsustada 
keerukat administratiivaparaati ja vähendada põllumajandustootjate halduskoormust ka 2013. 
aasta järgses ühises põllumajanduspoliitikas. Seda eelkõige selleks, et tõhustada meetmeid ja 
edendada suuremat tõhusust Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimelisemaks muutmiseks 
rakendatavate ressursside kasutamisel, et hoida ja luua töökohti ja aidata kaasa 
maapiirkondade tasakaalustatud arengule.

Selleks et nende ambitsioonikate, aga vajalike ülesannetega toime tulla, oleks vaja toetada 
põllumajandusettevõtjaid täielikuma abiga, mis oskaks ette näha ka sisu nii turufaasis kui ka 
innovatsioonifaasis, muutes need ettevõtjad seega võimeliseks tundma ja kasutama oma 
konkurentsivõime suurendamiseks tarvilikke vahendeid.

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamiseks on vaja koostoimet selle poliitika juhtimise ja 
järelevalve funktsiooniga protsessi kaudu, milles saaks jälgida eesmärke ja nende arengut 
konkreetsetes vahendites, mille kasutamine on põllumajandusettevõtjate jaoks arusaadav ja 
lihtne ning mis on Euroopa kodanike ja tarbijate jaoks ilmselgelt kasulikud.

Süsteem, mis oleks paindlik turunõudmiste ja võimaluste suhtes, millega saab üles ehitada 
korrapärase menetluste rakendamise protsessi, on kahtlemata süsteem, mis on 
põllumajandustootjatele lähedasem, sest sellega saab ennetavalt kindlaks määrata võimaliku 
vastutuse või hälbed, mis ei pea olema alati ja ainult lõppsaaja kahjuks.

Käesolevas projektis tuletatakse korduvalt meelde proportsionaalsuse põhimõtet, mis on 
sanktsioonide ja kontrollikorrale kohaldatuna leitmotiiviks teatud teistsugusele 
lähenemisviisile, mille järgi peab õigusrikkumiste eest vastutusele võtmine olema 
proportsionaalne mitte ainult toimepandud rikkumisega, vaid ka hilinemise suurusega ja 
põllumajandustootjale omistatava vastutuse astmega.

Lõpuks, aga mitte viimaseks rõhutatakse, et käesolev resolutsiooni projekt on koostatud 
Euroopa Komisjoni poolt mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus ühise põllumajanduse 
jaoks märgitud ülemmäärade põhjal (komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. aasta 
strateegia aluseks olev eelarve”, COM(2011) 500 final, 29.6.2011). Seetõttu eeldavad olulised 
muudatused komisjoni ettepanekus ka käesoleva resolutsiooni projekti sisu läbivaatamist.


