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LÜHISELGITUS

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames teostatav ühine turukorraldus on käesoleva 
reformi jätkuvalt oluline ja prioriteetne osa. Reformi eesmärgiks on visandada edasine 
tegevussuund ÜPP üksikute turuosade korralduse jaoks, nt suhkru, veini, oliiviõli jne tootmise 
valdkonnas. Ettepanekutes püütakse käsitleda kõiki ÜPP sektoreid ning pidada silmas, et 
toetataks ELi majanduslikke huve.

Kuna ÜPP on aastate jooksul muutunud keerukamaks, on tähtis, et tulevane ÜPP hõlmaks 
paremat õigusloomet ning bürokraatia olulist vähendamist põllumajandustootjate jaoks. 
Vältida tuleks põhjendamatu ja ülemäärase halduskoormuse ja kulude tekitamist riigi 
ametiasutustele, eriti arvestades eelarvete konsolideerimist liikmesriikides ning vahendite 
nappust. Et kindlustada Euroopa Liidu rahaliste vahendite usaldusväärne juhtimine 
multifunktsionaalse ÜPP kaudu oluliste avalike hüvede pakkumiseks, on vajalik teha 
sihipäraseid kulutusi.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on kehtestada sektoripõhine poliitika, käsitledes kõiki 
sektoreid eraldi. Lisaks sellele viidatakse ettepanekutes turusekkumise ja eraladustamise 
küsimustele ning eksporditoetuste kasutamisele. Käsitletakse tootjaorganisatsioonide ja -
rühmade küsimusi, eriti puu- ja köögiviljasektoris, ning samuti edendamismeetmeid ja 
märgistamistava. Sektoritele antakse poliitilised valikuvõimalused, et tulla toime 
põllumajanduse tulevaste probleemidega ning täita ÜPP eesmärgid. Samuti tuleb reformis 
arvesse võtta uusi turustamis-, tootmis- ja kvaliteedipaketistandardeid (nt piimakvoodid), et 
tagada tõhus raamistik ning süsteem, mis suudaks ära hoida hindade suure kõikumise.

On äärmiselt oluline tagada vastavus toetuste andmisega seotud avaliku huvi nõuetele.

Käesoleva arvamuse koostamisel on lähtutud Euroopa Komisjoni poolt järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus ÜPP jaoks ette nähtud kogusummadest. Põhimõttelised 
muudatused selles ettepanekus eeldaks ka käesoleva arvamuse sisulist läbivaatamist.

MUUDATUSETTEPANEKUD
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Eelarvekomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) keskkonnameetmed ja 
keskkonnasõbralikud tootmismeetodid, 
sealhulgas mahepõllumajandus;

e) keskkonnameetmed ja 
keskkonnasõbralikud tootmismeetodid, 
sealhulgas mahepõllumajandus ja 
integreeritud tootmine;

Selgitus

Tootmismeetodina, mis integreerib võimalikult palju loodusvarasid ja looduslikke 
mehhanisme, tagab integreeritud tootmine sellise põllumajandusliku tootmise viisi, mis on 
säästev pikaajalises perspektiivis. Seetõttu ja kuna tegemist on meetodiga, mida saab 
rakendada praktiliselt kõikide põllukultuuride puhul, tuleks seda käsitleda keskkonnatavana, 
mida liit seoses põllumajandustoodetega tunnustab.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liidu finantsabi on võrdne artikli 30 
lõike 1 punktis a osutatud tegelikult 
makstud rahalise toetuse summaga, kuid 
mitte suurem kui 50 % tegelikest kuludest.

1. Liidu finantsabi on võrdne artikli 30 
lõike 1 punktis a osutatud tegelikult 
makstud rahalise toetuse summaga, kuid 
mitte suurem kui 60 % tegelikest kuludest.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealust protsendimäära võib suurendada
4,6 %-le turustatud toodangu väärtusest, 

Kõnealust protsendimäära võib suurendada
5 %-le turustatud toodangu väärtusest, 
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tingimusel et summat, mis ületab 4,1 % 
turustatud toodangu väärtusest, kasutatakse 
üksnes kriisiennetus- ja -
ohjamismeetmeteks.

tingimusel et summat, mis ületab 4,1 % 
turustatud toodangu väärtusest, kasutatakse 
üksnes kriisiennetus- ja -
ohjamismeetmeteks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neid standardeid kohaldatakse samas 
ulatuses ja sama rangelt kolmandatest 
riikidest pärit toodete puhul.

Selgitus

Vastastikkuse põhimõtte kohaldamine peaks tagama selle, et kõik samale turule ette nähtud 
tooted vastaksid samadele nõuetele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 133 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maailmaturu noteeringutel või hindadel 
põhineva ekspordi võimaldamiseks 
vajalikul määral ja aluslepingu artikli 218 
kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevates 
piirides võib maailmaturu noteeringute või 
hindade ja liidu hindade vahe katta 
eksporditoetusega järgmiste toodete puhul:

1. Käesolevas peatükis osutatud 
eksporditoetusi kasutatakse ainult seoses 
artikliga 154. Maailmaturu noteeringutel 
või hindadel põhineva ekspordi 
võimaldamiseks vajalikul määral ja 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
lepingutest tulenevates piirides võib 
maailmaturu noteeringute või hindade ja 
liidu hindade vahe katta eksporditoetusega 
järgmiste toodete puhul:

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäirete ohule, 
mis on tingitud märkimisväärsest 
hinnatõusust või -langusest sise- või 
välisturul või mis tahes muust turgu 
mõjutavast asjaolust, antakse komisjonile 
artikli 160 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et võtta vajalikke 
meetmeid asjaomase sektori jaoks ning 
täites kõiki kohustusi, mis tulenevad 
aluslepingu artikli 218 kohaselt sõlmitud 
kokkulepetest.

Võttes arvesse vajadust tõhusalt ja 
tulemuslikult reageerida turuhäiretele, mis 
on tingitud märkimisväärsest hinnatõusust 
või -langusest sise- või välisturul, antakse 
komisjonile artikli 160 kohaselt õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte, et võtta 
vajalikke meetmeid asjaomase sektori 
jaoks ning täites kõiki kohustusi, mis 
tulenevad aluslepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud kokkulepetest.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 154 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui esimeses lõigus osutatud turuhäirete 
puhul on see hädavajalik, kohaldatakse 
käesoleva määruse artiklis 161 sätestatud 
menetlust delegeeritud õigusaktide suhtes, 
mis on võetud vastu käesoleva lõike alusel.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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