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LÜHISELGITUS

Maaelu arengu aspekt on jätkuvalt ÜPP tähtis osa ning käimasolevas reformis suure 
tähtsusega. Reformiga püütakse alles jätta ÜPP kahesambaline struktuur, säilitades iga samba 
eelarve nominaalväärtuses 2013. aasta tasemel ning keskendudes selgelt ELi põhiprioriteetide 
saavutamisele. ÜPP peaks jääma strateegilise tähtsusega poliitikaks, et tagada poliitilistele 
probleemidele kõige tulemuslikum lahendus ning eelarvevahendite kõige tõhusam 
kasutamine. Teise samba vahendid peaksid andma liikmesriikidele rohkem vabadust, et 
kohandada lahendusi kohalike eripäradega. 

Kuna ÜPP on aastate jooksul muutunud keerulisemaks, siis peab tulevase ÜPP tähtsaks osaks 
olema parem õigusloome ning bürokraatia oluline vähendamine põllumajandustootjate jaoks. 
Igasuguseid põhjendamatuid ja ülemääraseid halduskoormusi ja kulusid riigi ametiasutustele 
peaks vältima, pidades eriti silmas eelarve konsolideerimist liikmesriikides ja vahendite 
nappust. Selleks et tagada liidu fondide usaldusväärne haldamine väga oluliste avalike hüvede 
pakkumiseks multifunktsionaalse ÜPP abil, on vajalik rahaliste vahendite sihtotstarbeline 
kasutamine. Lisaks on reformi eesmärk tulemuslike ja kauakestvate vahendite loomine, et 
suurendada tõhusust põllumajandussektoris.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on kehtestada konkreetsed poliitilised valikuvõimalused, et 
tulla toime põllumajanduse ja maapiirkondade tulevaste probleemidega ning täita ÜPP 
eesmärke. Nende küsimuste lahendamiseks territoriaalsel alusel on ette nähtud 
keskkonnakaitsemeetmete tugevdamine koos rahaliste vahendite suurendamisega. Samuti 
tuleks teise samba raames kulutatavaid rahalisi vahendeid suunata rohkem 
põllumajandustootjatele. 

Lühidalt öeldes teeb komisjon ettepaneku, et maaelu areng tuleks lisada ühisesse strateegilisse 
raamistikku koos muude ELi ühiselt hallatavate fondidega, millel on tõhustatud tulemusele 
suunatud lähenemisviis ning mille puhul kehtivad selgemad ja parandatud eeltingimused. 
ÜPP teine sammas peaks kooskõlastatud ja teineteist täiendaval viisil tegema koostööd 
esimese sambaga, aga ka muude ELi fondidega (eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondiga (EMKF)). Fondid on ELi tasandil ühendatud ühisesse strateegilisse 
raamistikku (ÜSR), mis võetakse riiklikul tasandil üle nende toimimiseks ühiseid eesmärke ja 
eeskirju täitvatesse partnerluslepingutesse. Kõikide ühise strateegilise raamistiku kohaselt 
toimivate fondide jaoks ühiste eekirjade kehtestamisega muudetakse projektidega tegelemine 
nii toetusesaajate kui ka riiklike ametiasutuste jaoks lihtsamaks ning hõlbustatakse ka 
integreeritud projektide rakendamist.

Ülimalt tähtis on tagada toetuste andmisega seotud avaliku huvi nõuetele vastavus.

Kõnealuse raporti koostamisel on lähtutud komisjoni poolt järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus ÜPP-le ette nähtud kogusummadest. Põhimõttelised muudatused 
kõnealuses ettepanekus eeldaks ka käesoleva arvamuse sisulist läbivaatamist.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud eraldisest 
kasutatakse 30 miljoni euro suurune 
summa artiklis 56 osutatud uuendusliku 
ja kohaliku koostöö auhinna 
rahastamiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 56 välja jäetud
Uuendusliku ja kohaliku koostöö auhind 

maapiirkondades
Artikli 51 lõikes 2 osutatud rahalisi 
vahendeid kasutatakse selliste 
koostööprojektide auhinna rahastamiseks, 
mis hõlmavad vähemalt kahte eri 
liikmesriikides asuvat üksust, kes viivad
ellu uuenduslikku, kohalikku 
kontseptsiooni.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 välja jäetud
Konkursikutse

1. Komisjon kuulutab hiljemalt 2015. 
aastal ja pärast seda igal aastal välja 
konkursikutse, et anda välja artiklis 56 
osutatud auhind. Viimane konkursikutse 
kuulutatakse välja hiljemalt 2019. aastal.
2. Konkursikutsetesse märgitakse 
konkursi teema, mis on seotud ühega liidu 
maaelu arengu prioriteetidest. Kõnealust 
teemat on asjakohane rakendada ka 
rahvusvahelises koostöös.
3. Konkursikutsed on avatud nii 
kohalikele tegevusrühmadele kui ka 
eriprojekti eesmärgi nimel koostööd 
tegevatele eraldiseisvatele üksustele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 58 välja jäetud
Valikumenetlus

1. Kõigis liikmesriikides esitavad taotlejad 
auhinnataotlused vastavale eelvaliku eest 
vastutavale riiklikule maaeluvõrgustikule.
2. Riiklik maaeluvõrgustik moodustab 
taotluste eelvaliku tegemiseks oma 
liikmetest sõltumatute ekspertide 
eelvalikurühma. Taotluste eelvalik 
tehakse konkursikutses määratletud 
väljaarvamise, valimise ja vastavaks 
tunnistamise kriteeriumide alusel. Iga 
riiklik maaeluvõrgustik valib eelnevalt 
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välja kuni kümne taotlust ning edastab 
need komisjonile.
3. Komisjon vastutab kõigis 
liikmesriikides taotluste hulgast eelnevalt 
valitud 50 võiduprojekti valiku eest. 
Komisjon moodustab sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva ajutise 
juhtrühma. Juhtrühm valib 
võidutaotlused konkursikutses 
määratletud väljaarvamise, valimise ja 
vastavaks tunnistamise kriteeriumide 
alusel.
4. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
otsuse loetelu kohta sellistest projektidest, 
millele auhind määratakse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59 välja jäetud
Rahaline auhind – tingimused ja 

väljamaksmine
1. Auhinna saamise tingimustele 
vastamiseks ei tohi projekti koostamiseks 
vajalik aeg ületada kahte aastat alates 
auhinna määramist käsitleva 
rakendusakti vastuvõtmise kuupäevast. 
Projekti elluviimise ajaline raamistik 
määratakse kindlaks taotluses.
2. Auhind antakse ühekordse 
kindlasummalise väljamaksena. 
Väljamakse summa määrab komisjon 
rakendusaktidega vastavalt 
konkursikutses määratletud 
kriteeriumidele ning võttes arvesse 
taotluses märgitud projekti elluviimise 
hinnangulisi kulusid. Auhinnaraha 
projekti kohta on kuni 100 000 eurot.
3. Liikmesriigid maksavad võitnud 
taotlejatele auhinnaraha pärast seda, kui 
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projekti lõpetamist on kontrollitud. 
Asjaomased kulutused hüvitab Euroopa 
Liit liikmesriikidele määruse (EL) nr 
HR/2012 IV jaotise II peatüki 4. jao sätete 
kohaselt. Liikmesriigid võivad otsustada 
võitnud taotlejatele maksta 
auhinnasumma osaliselt või täielikult 
enne projekti lõpetamise kontrollimist, 
kuid sellisel juhul vastutavad nad 
kulutuste eest kuni projekti lõpetamise 
kontrollimiseni.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 60 välja jäetud
Menetlust, ajakavasid ja juhtrühma 

loomist käsitlevad eeskirjad
Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
üksikasjalikud sätted seoses projektide 
valikumenetluse ja ajakavaga ning artikli 
58 lõikes 3 osutatud sõltumatutest 
välisekspertidest koosneva juhtrühma 
moodustamist käsitlevate eeskirjadega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artiklis 91 osutatud 
kontrollimenetlusega.
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