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LÜHISELGITUS

Põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused on ÜPP tähtis osa ning käimasolevas 
reformis prioriteetse tähtsusega. Reformiga üritatakse viia sissetulekutoetus tasakaalu uute 
avalike probleemidega, integreerides keskkonnanõuded tugeva keskkonnasäästlikkuse 
komponendi abil esimesse sambasse. Tekitades keskkonna- ja kliimakaitse kasu, antakse 
põllumajandustootjate sissetuleku toetamisele täiendav põhjendus, sest selle abil püütakse 
tagada, et kõik põllumajandustootjad tegeleksid nende küsimustega. Lisaks kaitstakse ka liidu 
finantshuve. 

Kuna ÜPP on aastate jooksul muutunud keerukamaks, siis peaksid tulevase ÜPP tähtsad osad 
olema parem õigusloome ja bürokraatia oluline vähendamine põllumajandustootjate jaoks. 
Vältima peaks põhjendamatut ja ülemäärast halduskoormust ja kulusid riigi ametiasutustele, 
pidades eriti silmas eelarvete konsolideerimist liikmesriikides ja vahendite nappust. Selleks et 
tagada liidu vahendite usaldusväärne haldamine ja pakkuda väga olulisi avalikke hüvesid läbi 
multifunktsionaalse ÜPP abil, on vajalik vahendite sihtotstarbelisem kasutamine. 

Komisjoni ettepaneku eesmärk on kehtestada üldised poliitilised valikuvõimalused, et tulla 
toime põllumajanduse ja maapiirkondade tulevaste probleemidega ning täita ÜPP eesmärgid, 
nimelt saavutada elujõuline toidutööstus, loodusvarade säästev majandamine ja 
kliimameetmed ning tasakaalustatud territoriaalne areng.

Lühidalt öeldes teeb komisjon ettepaneku siduda edaspidi 30 % otsemaksetest 
keskkonnasäästlikkusega, püüdes tagada, et kõik põllumajandusettevõtted osaleksid 
keskkonna- ja kliimakaitses. Lisaks tehti ettepanek anda väikepõllumajandustootjate 
toetamise lihtsustamiseks neile eritoetust, mis oleks lisatoetus noortele 
põllumajandustootjatele, et nad jätkaksid või liituksid põllumajandusega. Esitati ka vähem 
soodsamate piirkondade vabatahtlik maksete kava, et tunnustada nende piirkondade tähtsust. 
Kuna nõutakse võrdsete võimaluste edendamist, tegi komisjon ettepaneku piirata makseid 
nendele põllumajandusettevõtetele, mis saavad suuri otsemakseid, ning vähendada 
põllumajandusettevõtetele antavate otsemaksete erinevusi liikmesriikide vahel. Nõuetele 
vastavuse osas viib komisjon sisse teatavad muudatused maa hea põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise nõuetes ja kohustuslikes haldusnõuetes. 

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

Käesoleva raporti koostamises on lähtutud komisjoni poolt järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus ÜPP-le ette nähtud kogusummadest. Olulised muudatused eelarveprojektis 
eeldaksid 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
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Ühisele põllumajanduspoliitikale 
2013. aastal eraldatavad summad tuleks 
järgmisel finantsplaneerimise perioodil 
säilitada vähemalt samal tasemel. On vaja 
piisavaid rahalisi vahendeid, et tulla toime 
toiduga kindlustatuse, keskkonnakaitse, 
kliimamuutuse ja territoriaalse 
tasakaaluga seotud probleemidega 
laienenud ELis ning toetada ÜPP abil 
ELi 2020. aasta strateegia edu.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Rubriigi 2 ülemmäär

Ühisele põllumajanduspoliitikale 2013. 
aastal eraldatavad summad säilitatakse 
järgmisel finantsplaneerimise perioodil 
vähemalt samal tasemel. On vaja 
piisavaid rahalisi vahendeid, et tulla toime 
toiduga kindlustatuse, keskkonnakaitse, 
kliimamuutuse ja territoriaalse 
tasakaaluga seotud probleemidega 
laienenud ELis ning toetada ÜPP abil 
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ELi 2020. aasta strateegia edu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) otsetoetuste iga-aastane summa on alla 
5 % kogutulust, mida nad on saanud 
mittepõllumajanduslikust tegevusest kõige 
viimasel eelarveaastal; või

välja jäetud

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 ei kohaldata 
põllumajandustootjate suhtes, kes said 
eelneval aastal otsetoetusi vähem kui 
5 000 eurot.

välja jäetud

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 10 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.

1. Enne 1. augustit 2013 võivad 
liikmesriigid otsustada kasutada EAFRDst 
rahastatavate maaelu arengu programmide 
raames võetavate meetmete jaoks, mis on 
täpsustatud määruses (EL) nr […] [maaelu 
arengu määrus], lisatoetust kuni 25 % oma 
iga-aastasest riiklikust ülemmäärast, mis on 
sätestatud käesoleva määruse II lisas 
kalendriaastateks 2014–2019. Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat kasutada 
enam otsetoetuste andmiseks.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, 
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 5 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus] Selle 
tulemusel ei saa vastavat summat enam 
kasutada maaelu arengu programmi 
kohaste toetusmeetmete puhul.

2. Enne 1. augustit 2013 võivad Bulgaaria, 
Eesti, Hispaania, Leedu, Läti, Poola, 
Portugal, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia,
Soome ja Ühendkuningriik otsustada 
kasutada käesoleva määruse kohasteks 
otsetoetusteks kuni 5 % summast, mis on 
toetusena eraldatud EAFRDst aastatel 
2015–2020 rahastatavate maaelu arengu 
programmide raames võetavatele 
meetmetele, mis on täpsustatud määruses
(EL) nr […] [maaelu arengu määrus], 
tingimusel, et vähemalt 20 % jääb 
EAFRDi käsutusse. Selle tulemusel ei saa 
vastavat summat enam kasutada maaelu 
arengu programmi kohaste toetusmeetmete 
puhul.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust riiklikul tasandil 
või artikli 20 kohaldamisel piirkondlikul 
tasandil. Piirkondlikul tasandil 
kohaldamise korral kasutavad 
liikmesriigid igas piirkonnas artikli 3 
kohaselt kehtestatud ülemmäära osa. Iga 
piirkonna jaoks kõnealuse osa 
arvutamiseks jagatakse artikli 20 lõike 2 
kohaselt kehtestatud vastav piirkondlik 
ülemmäär artikli 19 lõike 1 kohaselt 
kindlaksmääratud ülemmääraga.

2. Liikmesriigid annavad käesolevas 
peatükis osutatud toetust kõikide 
toetusõiguste puhul.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõiki riiklikke toetusi, mida ei 
kasutata vastavalt käesolevale peatükile, 
kasutatakse määruses (EL) nr 1698/2005 
sätestatud keskkonnasõbralike 
põllumajandusmeetmete rahastamiseks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kõik käesolevast peatükist ning 
artiklitest 30, 31 ja 32 tulenevad 
põhitoetuse vähendamised või trahvid 
nõuete mittetäitmise eest jäävad 
liikmesriikidesse ja piirkondadesse, kust 
need saadud on.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Kõik summad, mis on laekunud 
vähendamiste või karistuste arvelt, mis on 
määratud käesolevas artiklis või artiklites 
30, 31 ja 32 sätestatud nõuete täitmata 
jätmise eest, jäävad 
päritoluliikmesriikidesse ja -
piirkondadesse.

Muudatusettepanek 11
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Liikmesriikide riiklikust ülemmäärast 
kasutamata vahendid, mis olid ette nähtud 
käesolevas peatükis määratletud 
toetusteks, jäävad liikmesriikidesse ning 
neid kasutatakse määruse (EL) nr .../20xx 
(EAFRD) kohaselt põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakaitsemeetmeteks.
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