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LÜHISELGITUS

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamist, haldamist ja järelevalvet käsitlevas määruse 
ettepanekus koondatakse ühte alusteksti kõik sätted ja nõuded ühise põllumajanduspoliitika 
ühtse rakendamise kohta, et järgida tõhusalt strateegiat „Euroopa 2020”.

Määruse ettepanek on ja peabki oma loomult ja eesmärgilt olema võimalikult ratsionaalne, 
selles tuleb käsitleda kõiki ühise põllumajanduspoliitika valdkonda kuuluvaid reguleerimist 
vajavad aspekte ning kõiki asjakohaseid meetmeid ja/või tegevusi, mida tuleb ühtselt 
rakendada kogu liidu territooriumil.

Seepärast, eelkõige regionaalarengu vaatenurgast, ei paku ettepanek eriti võimalust lisada 
muudatusettepanekuid ja/või täiendavaid sätteid, mis võiksid kahjustada ettepaneku eesmärki 
ja tulemust.

Seetõttu on regionaalarengukomisjon pidanud paremaks keskenduda neile, kellele ühine 
põllumajanduspoliitika peamiselt mõeldud on – põllumajandustootjatele ja 
maakogukondadele, ning valida lähenemisviis, mis keskendub konkreetsetele, kohalike ja 
territoriaalsete eripäradega arvestavatele vajadustele.

Eelkõige on püütud muuta ratsionaalsemaks ja tõhusamaks ühise põllumajanduspoliitika 
institutsionaalset poolt ning vähendada põllumajandustootjaid koormavaid tarbetuid kohustusi 
või kõrvaldada need. Ehkki määruses sätestatakse, et makseasutused vastutavad oma 
tegematajätmiste eest ja määratakse kindlaks nende vastutuse ulatus, ei tähenda see 
automaatselt, et vähendatakse toetusesaajate koormust. Põllumajandusturgudel valitsevate 
hinnakõikumiste ja majandusraskuste ajal võivad hilinenud maksed põllumajandusettevõtteid 
tarbetult koormata ning nende läbirääkimispositsiooni ja majanduslikku olukorda võivad 
halvendada tegurid, mis ei ole seotud ettevõtte majandamise oskusega.

Samuti on regionaalarengukomisjon püüdnud põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemi 
rakendamiskriteeriumide puhul võtta arvesse neid ettevõtteid ja põllumajandustootjaid, kes 
vajavad põllumajandusettevõtte majandamisel teistest enam ratsionaalset ja pädevat 
juhendamist. Selle eesmärk on juhtida põllumajandussektorit kohustusliku ratsionaliseerimise 
asemel mõtestatud ratsionaliseerimise suunas aladel, kus elanikkond elab veel 
maapiirkondades ning kus põllumajandus on endiselt kultuuripärand ning elujõulisuse ja 
heaolu allikas, mis ei pruugi tingimata olla majanduslikku laadi. 

Samal ajal on regionaalarengukomisjon püüdnud soodustada kogukondade jagatud hüvesid 
ning hoida ära eeskirjade rikkumised ja pettused üksikisikute poolt, mis on sageli kriiside 
põhjuseks ja nullivad jäädavalt asjaomases piirkonnas tehtud jõupingutused. 

Regionaalarengukomisjon on samuti püüdnud siduda järelevalvega seotud eesmärgid 
majandusnäitajatega, mis täiendavad ja näitlikustavad tõhusamalt ühise 
põllumajanduspoliitika tulemusi, et anda võimalikult realistlik ülevaade ühise 
põllumajanduspoliitika kohaldamise mõjust. Sellega seoses oli regionaalarengukomisjon 
seisukohal, et järelevalvet tuleks teostada selliste täiendavate näitajate üle, nagu turulepääs, 
koolitusprotsessid, hindade stabiilsus, lepinguliste põllumajandusettevõtete levik, 
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taastuvenergia leviku määr ning selle tootmine ja kasutamine põllumajandussektoris ja 
maakogukondades, tasakaalustatud territoriaalne areng vähemalt piirkonna tasandil, sotsiaalne 
liikuvus, demograafiline dünaamika, rahvastikukadu, sissetulekud (mis ei pruugi tingimata 
tulla põllumajandussektorist) ja vaesus maapiirkondades.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et aidata tõsta toetusesaajate 
teadlikkust ühelt poolt 
põllumajandustavade ja põllumajanduslike 
majapidamiste juhtimise ning teiselt poolt 
keskkonna, kliimamuutuste, maa hea 
põllumajandusseisundi, toiduohutuse, 
rahvatervise, loomatervise, taimetervise ja 
loomade heaoluga seotud standardite 
vahelisest seosest, on vaja, et liikmesriigid 
kehtestaksid ulatusliku 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi, mis annab nõu toetusesaajatele. 
Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem ei tohiks kuidagi mõjutada 
toetusesaajate kohustust ja vastutust neid 
standardeid täita. Liikmesriigid peaksid ka 
tagama nõustamise ja kontrollide selge 
eristamise.

(10) Selleks et aidata tõsta toetusesaajate 
teadlikkust ühelt poolt vaadeldava 
piirkonna eripäraste, ühitatavate ja 
eelistatavate põllumajandustavade ja 
põllumajanduslike majapidamiste juhtimise 
ning teiselt poolt keskkonna, 
kliimamuutuste, maa hea 
põllumajandusseisundi, toiduohutuse, 
rahvatervise, loomatervise, taimetervise ja 
loomade heaoluga seotud standardite 
vahelisest seosest, on vaja, et liikmesriigid 
kehtestaksid ulatusliku 
põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi, mis annab nõu toetusesaajatele. 
Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteem ei tohiks kuidagi mõjutada 
toetusesaajate kohustust ja vastutust neid 
standardeid täita. Liikmesriigid peaksid ka 
ergutama toetusesaajaid kasutama 
nõustamise süsteemi ning tagama 
nõustamise ja kontrollide selge eristamise.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemiga liitumine peaks toetusesaajate 
jaoks olema vabatahtlik. Kõigil 
toetusesaajatel peaks isegi ÜPP raames 
toetust mitte saades olema lubatud 
süsteemis osaleda. Liikmesriigid võivad 
siiski kehtestada prioriteetsuskriteeriumid. 
Süsteemi iseloomu tõttu tuleks 
nõuandetegevuse käigus saadud teavet 
käsitada konfidentsiaalsena, välja arvatud 
liidu või liikmesriigi õigusaktide tõsise 
rikkumise korral. Süsteemi tõhususe 
tagamiseks peaksid nõustajad olema 
nõuetekohase kvalifikatsiooniga ja saama 
korrapäraselt koolitust.

(12) Kuigi põllumajandusettevõtete 
nõustamise süsteemiga liitumine peaks 
toetusesaajate jaoks olema vabatahtlik, 
tuleks süsteemi aktiivse propageerimisega 
teha toetusesaajatele selgeks kõik eelised, 
mida annab selle süsteemi kasutamine. 
Kõigil toetusesaajatel peaks isegi ÜPP 
raames toetust mitte saades olema lubatud 
süsteemis osaleda. Liikmesriigid võivad 
siiski kehtestada prioriteetsuskriteeriumid, 
eelkõige nende põllumajandustootjate 
jaoks, kes vastasel juhul võivad välja 
jääda ning kes vajavad teistest enam 
pädevat juhendamist, eelkõige 
piirkondades, kus põllumajandusmaa on 
jaotatud väikesteks tükkideks. Süsteemi 
iseloomu tõttu tuleks nõuandetegevuse 
käigus saadud teavet käsitada 
konfidentsiaalsena, välja arvatud liidu või 
liikmesriigi õigusaktide tõsise rikkumise 
korral. Süsteemi tõhususe tagamiseks 
peaksid nõustajad olema nõuetekohase 
kvalifikatsiooniga ja saama korrapäraselt 
koolitust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) On oluline, et komisjon annaks 
liikmesriikide käsutusse akrediteeritud 
makseasutuste EAGFiga seotud kulude 
katmiseks vajalikud rahalised vahendid 
nende asutuste kulude hüvitamisena 
raamatupidamise alusel. Igakuiste 
maksetena saadavaid hüvitisi oodates 

(13) On oluline, et komisjon annaks 
liikmesriikide käsutusse akrediteeritud 
makseasutuste EAGFiga seotud kulude 
katmiseks vajalikud rahalised vahendid 
nende asutuste kulude hüvitamisena 
raamatupidamise alusel. Igakuiste 
maksetena saadavaid hüvitisi oodates 
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tuleks liikmesriikidel koondada rahalisi 
vahendeid vastavalt oma akrediteeritud 
makseasutuste vajadustele. Liikmesriikide 
ja ÜPP rakendamisega seotud 
toetusesaajate personali- ja halduskulud on 
nende endi kanda.

tuleks liikmesriikidel koondada rahalisi 
vahendeid vastavalt oma akrediteeritud 
makseasutuste vajadustele. Makseasutuste 
töö tõhustamiseks peaksid liikmesriikide 
ja ÜPP rakendamisega seotud 
toetusesaajate personali- ja halduskulud 
olema makseasutuste endi kanda.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Agrometeoroloogilise süsteemi 
kasutamine ning satelliidifotode hankimine 
ja täiustamine peaks komisjonile tagama 
vahendid põllumajandusturgude 
juhtimiseks ning põllumajanduskulude 
järelevalve hõlbustamiseks.

(14) Agrometeoroloogilise süsteemi 
kasutamine ning satelliidifotode hankimine 
ja täiustamine peaks komisjonile tagama 
vahendid põllumajandusturgude 
juhtimiseks, põllumajanduskulude 
järelevalve hõlbustamiseks ning 
loodusõnnetuste puhul abi hindamiseks ja 
abi õigeaegseks andmiseks.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Maaelu arengu programmide 
rahastamine liidu eelarvest toimub aastate 
peale jagatud osamaksete alusel. Selleks et 
võimaldada liikmesriikidele ligipääsu 
ettenähtud liidu fondidele kohe 
programmide rakendumisel, tuleb need 
fondid teha liikmesriikides kättesaadavaks. 
Seetõttu on vaja vastavalt piiratud 
eelmaksete süsteemi, et tagada regulaarne 
rahavoog, mis võimaldab teha 
programmide kohaselt toetusesaajatele 
makseid õigel ajal.

(23) Maaelu arengu programmide 
rahastamine liidu eelarvest toimub aastate 
peale jagatud osamaksete alusel. Selleks et 
võimaldada liikmesriikidele ligipääsu 
ettenähtud liidu fondidele kohe 
programmide rakendumisel, tuleb need 
fondid teha liikmesriikides kättesaadavaks. 
Seetõttu tuleks esmatähtsale kohale seada
vastavalt piiratud eelmaksete süsteem, et 
tagada regulaarne rahavoog, mis võimaldab 
teha programmide kohaselt toetusesaajatele 
makseid õigel ajal.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liidu abi tuleks toetusesaajatele 
maksta õigel ajal, et neil oleks võimalik 
seda tõhusalt kasutada. Kui liikmesriigid ei 
pea kinni liidu õigusaktides sätestatud 
maksetähtaegadest, võib see põhjustada 
toetusesaajatele tõsiseid probleeme ja 
ohustada liidu aastaeelarve koostamist. 
Seetõttu tuleks liidu rahastamisest välja 
jätta need kulud, mille puhul ei ole 
maksetähtaegadest kinni peetud. 
Proportsionaalsuse põhimõtte järgimiseks 
peaks komisjonil olema õigus kehtestada 
sellest üldreeglist kõrvale kalduvaid 
erandeid. Määruses (EÜ) nr 1290/2005 
sätestatud vastav põhimõte tuleks jõusse 
jätta ja seda tuleks kohaldada nii EAGFi 
kui ka EAFRD suhtes. Makse hilinemise 
korral tuleks liikmesriigil lisada 
põhisummale omal kulul intressid, et 
maksta toetusesaajatele hüvitist. Selline 
säte võib liikmesriike ajendada 
maksetähtaegadest paremini kinni pidama 
ning pakkuda toetusesaajatele suuremat 
kindlust makse õigeaegse laekumise kohta 
või vähemalt hüvitise saamise kohta makse 
hilinemise korral.

(25) Liidu abi tuleks toetusesaajatele 
maksta õigel ajal, et neil oleks võimalik 
seda tõhusalt kasutada. Kui liikmesriigid ei 
pea kinni liidu õigusaktides sätestatud 
maksetähtaegadest, võib see põhjustada 
toetusesaajatele tõsiseid probleeme ja 
ohustada liidu aastaeelarve koostamist. 
Seetõttu tuleks liidu rahastamisest välja 
jätta need kulud, mille puhul ei ole 
maksetähtaegadest kinni peetud. 
Proportsionaalsuse põhimõtte järgimiseks 
peaks komisjonil olema õigus kehtestada 
sellest üldreeglist kõrvale kalduvaid 
erandeid. Määruses (EÜ) nr 1290/2005 
sätestatud vastav põhimõte tuleks jõusse 
jätta ja seda tuleks kohaldada nii EAGFi 
kui ka EAFRD suhtes. Makse hilinemise 
korral tuleks liikmesriigil lisada 
põhisummale omal kulul intressid, et 
maksta toetusesaajatele hüvitist ning 
vastavad ajutised krediidid peaksid 
kajastuma toetusesaajate 
bilansiaruannetes. Selline säte võib 
liikmesriike ajendada maksetähtaegadest 
paremini kinni pidama ning pakkuda 
toetusesaajatele suuremat kindlust makse 
õigeaegse laekumise kohta või vähemalt 
hüvitise saamise kohta makse hilinemise 
korral.

Selgitus

Toetusesaajate, nii põllumajandusettevõtete kui ka muude ettevõtete või teenuseosutajate 
jaoks on esmatähtis maksete õigeaegne teostamine. Seetõttu peab kohaliku majanduse 
kaitsmiseks olema võimalik kanda raamatupidamisaruannetesse saadaolevad maksed, 
tingimusel et need teostatakse suure tõenäosusega.

Muudatusettepanek 7
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Liidu eelarve finantshuvide 
kaitsmiseks peaksid liikmesriigid vastu 
võtma meetmed, mis tagavad, et EAGFi ja 
EAFRD rahastatavad tehingud teostatakse 
korrektselt ka tegelikkuses. Lisaks peaksid 
liikmesriigid ennetama, tuvastama ja 
tõhusalt käsitlema kõiki toetusesaajate 
poolseid eeskirjade või kohustuste eiramisi. 
Selleks tuleks kohaldada nõukogu 18. 
detsembri 1995. aasta määrust (EÜ, 
Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste 
finantshuvide kaitse kohta.

(37) Liidu eelarve finantshuvide 
kaitsmiseks peaksid liikmesriigid vastu 
võtma proportsionaalsed meetmed, mis 
tagavad, et EAGFi ja EAFRD rahastatavad 
tehingud teostatakse korrektselt ka 
tegelikkuses. Lisaks peaksid liikmesriigid 
ennetama, tuvastama ja tõhusalt käsitlema 
kõiki toetusesaajate poolseid eeskirjade või 
kohustuste eiramisi. Selleks tuleks 
kohaldada nõukogu 18. detsembri 1995. 
aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2988/95 
Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 
kohta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Erinevad põllumajandusalased 
sektoripõhised määrused hõlmavad 
kontrollide, maksete lõpetamise, maksete 
vähendamise või makse saajate hulgast 
väljaarvamise ning karistuste määramise 
üldpõhimõtetega seonduvaid sätteid. Need 
eeskirjad tuleks koondada horisontaalsel 
tasandil ühte raamistikku. See peaks 
hõlmama haldus- ja kohapealsete 
kontrollidega seonduvaid liikmesriikide 
kohustusi ning toetuse sissenõudmise, 
vähendamise ja toetuse saajate hulgast 
väljaarvamise eeskirju. Samuti tuleks 
kehtestada eeskirjad selliste kohustuste 
täitmise kontrolli suhtes, mis ei pruugi olla 
seotud toetuse maksmisega.

(38) Erinevad põllumajandusalased 
sektoripõhised määrused hõlmavad 
kontrollide, maksete lõpetamise, maksete 
vähendamise või makse saajate hulgast 
väljaarvamise ning karistuste määramise 
üldpõhimõtetega seonduvaid sätteid. Need 
eeskirjad tuleks koondada ja lihtsustada
horisontaalsel tasandil ühte raamistikku. 
See peaks hõlmama haldus- ja 
kohapealsete kontrollidega seonduvaid 
liikmesriikide kohustusi ning toetuse 
sissenõudmise, vähendamise ja toetuse 
saajate hulgast väljaarvamise eeskirju. 
Samuti tuleks kehtestada eeskirjad selliste 
kohustuste täitmise kontrolli suhtes, mis ei 
pruugi olla seotud toetuse maksmisega.
Kui veamäär on vastuvõetaval tasemel, 
peaksid liikmesriigid kohapealseid 
kontrolle proportsionaalselt vähendama.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Tuleks säilitada ühtse süsteemi 
põhielemendid, eelkõige sätted, milles 
käsitletakse elektroonilist andmebaasi, 
põldude identifitseerimise süsteemi, 
toetuse- või maksetaotlusi ning 
toetusõiguste identifitseerimis- ja 
registreerimissüsteemi.

(41) Tuleks säilitada ühtse süsteemi 
põhielemendid asjakohasel tasandil, 
eelkõige sätted, milles käsitletakse 
elektroonilist andmebaasi, põldude 
identifitseerimise süsteemi, toetuse- või 
maksetaotlusi ning toetusõiguste 
identifitseerimis- ja registreerimissüsteemi, 
võttes nõuetekohaselt arvesse vajadust 
mitte panna põllumajandustootjatele ja 
haldusorganitele peale tarbetut 
halduskoormust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) Määruse (EÜ) nr 485/2008 kohaselt 
peavad liikmesriigid võtma vajalikke 
meetmeid tagamaks liidu eelarve 
finantshuvide tõhusa kaitse ja eriti selleks, 
et kontrollida EAGFi rahastatavate 
tegevuste õigsust ja nõuetele vastavust. 
Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks 
asjakohased sätted koondada sama 
õigusakti alla. Seetõttu tuleks määrus (EÜ) 
nr 485/2008 kehtetuks tunnistada.

(44) Määruse (EÜ) nr 485/2008 kohaselt 
peavad liikmesriigid võtma vajalikke 
meetmeid tagamaks liidu eelarve 
finantshuvide tõhusa kaitse ja eriti selleks, 
et kontrollida EAGFi rahastatavate 
tegevuste õigsust ja nõuetele vastavust. 
Lihtsuse, selguse ja otstarbekuse huvides 
tuleks asjakohased sätted koondada sama 
õigusakti alla. Seetõttu tuleks määrus (EÜ) 
nr 485/2008 kehtetuks tunnistada.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 

(57) Nõuetele vastavuse süsteem toob nii 
toetusesaajatele kui ka riigiasutustele kaasa 
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teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla. Määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate puhul 
võidakse järeldada, et nõuetele vastavuse 
süsteemi kohaselt tehtavad pingutused 
ületavad kõnealuste põllumajandustootjate 
vastavas süsteemis hoidmise eeliseid. 
Lihtsustamise huvides tuleks kõnealused 
põllumajandustootjad seega nõuetele 
vastavuse süsteemist ja eelkõige selle 
kontrollisüsteemist välja jätta ning 
vabastada nad nõuetele vastavuse 
karistustest, mida võidakse kohaldada. 
Samas ei piira selline erand kohustust 
järgida sektoripõhiste õigusaktide 
kohaldatavaid sätteid ning võimalust 
saada kontrollitud ja kõnealuste 
õigusaktide kohaselt karistatud.

teatavaid halduspiiranguid, kuna tuleb 
tagada arvestuse pidamine, kontrollide 
teostamine ja vajaduse korral karistuste 
kohaldamine. Kõnealused karistused 
peaksid olema proportsionaalsed, tõhusad 
ja hoiatavad. Kõnealused karistused ei 
tohiks piirata liidu või liikmesriigi õiguse 
muude sätete alusel kehtestatud muid 
karistusi. Järjepidevuse huvides on 
asjakohane koondada liidu asjakohased 
sätted ühe õigusakti alla. Määruse (EL) nr 
xxx/xxx [otsetoetused] V jaotises osutatud 
väikepõllumajandustootjate kavas 
osalevate põllumajandustootjate puhul 
võidakse järeldada, et nõuetele vastavuse 
süsteemi kohaselt tehtavad pingutused 
ületavad kõnealuste põllumajandustootjate 
vastavas süsteemis hoidmise eeliseid. 
Lihtsustamise huvides tuleks kõnealused 
põllumajandustootjad seega nõuetele 
vastavuse süsteemist ja eelkõige selle 
kontrollisüsteemist välja jätta ning 
vabastada nad nõuetele vastavuse 
karistustest, mida võidakse kohaldada.

Selgitus

Väikepõllumajandustootjad on oma olemuselt suurtest ettevõtetest keskkonnahoidlikumad. 
Riigiasutused peavad igal juhul püüdma vähendada väikepõllumajandustootjate ja väikeste 
perepõllumajandustootjate halduskoormust, arvestades nende poolt maapiirkondadele 
antavat sotsiaalset ja kultuurilist kasu.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Nõuetele vastavuse sätete tõhusaks 
rakendamiseks tuleb kontrollida, kas 
toetusesaajad täidavad oma kohustusi. 

(60) Nõuetele vastavuse sätete tõhusaks 
rakendamiseks tuleb kontrollida, kas 
toetusesaajad täidavad oma kohustusi. 
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Juhul kui liikmesriik otsustab kasutada 
võimalust jätta vähendamine või 
väljaarvamine kohaldamata, kui asjaomane 
summa on alla 100 euro, tuleb pädeval 
kontrolliasutusel järgneval aastal 
toetusesaajate valimi puhul kontrollida, et 
tuvastatud mittevastavus on parandatud.

Juhul kui liikmesriik otsustab kasutada 
võimalust jätta vähendamine või 
väljaarvamine kohaldamata, kui asjaomane 
summa on alla 100 euro, tuleb pädeval 
kontrolliasutusel järgneval aastal 
toetusesaajate valimi puhul kontrollida, et 
tuvastatud mittevastavus on parandatud. 
Liikmesriigid võivad samuti kasutusele 
võtta varase hoiatamise süsteemi, mida 
kohaldatakse alles tekkinud kergete 
nõuetele mittevastavuse juhtude korral, et 
muuta nõuetele vastavuse põhimõte 
põllumajandustootjatele 
vastuvõetavamaks ja tagada 
põllumajandustootjate parem kaasamine 
nõuete täitmisesse. See peaks toimuma 
hoiatuskirja vormis, millele järgnevad 
asjaomase toetusesaaja 
parandusmeetmed, mida liikmesriik 
kontrollib järgmisel aastal.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) põllumajandusettevõtte osaline või 
täielik arestimine avalike teadeannete 
alusel ekslikult eraldatud rahaliste 
vahendite tõttu, mis hiljem on kuulutatud 
ELi õigusaktidega vastuolus olevaks. 

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Makseasutused on liikmesriikide või 
piirkondade eraldiseisvad asutused või 
talitused, kes vastutavad asjaomase 
organisatsiooni piires artikli 4 lõikes 1 ja 
artiklis 5 osutatud kulude haldamise ja 
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kontrolli eest.

Muudatusettepanek 15

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 või piirkonnad 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 ning nad on eelistatavalt 
seotud kõrgkoolide või teadusuuringute 
keskustega.

Selgitus

Ühise põllumajanduspoliitika regionaliseerimise seisukohast ei oleks otstarbekas ühe riikliku 
asutuse kindlaksmääramine, eriti kui riigi territooriumil on väga eripärased 
geomorfoloogilised omadused, mullastiku ja ilmastiku tingimused ning põllumajanduslikud ja 
kultuurilised iseärasused tulenevalt territooriumi suurusest. Lisaks tundub mõttekas püüda 
muuta tegevus ratsionaalsemaks, luues otsesed sidemed kõrgkoolide ja teadusasutustega, et 
viia teadustöötajad (sealhulgas eri tasandi teadlased) paremini kurssi 
põllumajandusettevõtete probleemidega.

Muudatusettepanek 16

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 
programmides soovitatud meetmetega, 
sealhulgas ettevõtete moderniseerimine, 
konkurentsivõime saavutamine, 
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tarneahela integratsioon, innovatsioon ja 
turule orienteeritus;

Muudatusettepanek 17

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. Riigiasutus edastab peamiselt 
elektrooniliste vahendite kaudu 
potentsiaalsele toetusesaajale asjakohase 
loetelu valitud asutuste kohta.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Põllumajandusettevõtete nõustamise 
süsteemi aktiivse propageerimisega 
tutvustatakse toetusesaajatele kõiki 
eeliseid, mida annab selle süsteemi 
kasutamine.

Muudatusettepanek 19

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 

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 3 % EAFRD toetusest vastavale 



PE494.608v02-00 14/21 AD\914915ET.doc

ET

programmile. programmile.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Teavituse eesmärk on 
põllumajanduspoliitikast ülevaate 
andmiseks levitada liidus ja sellest 
väljaspool ühtset, objektiivset ja 
terviklikku teavet; see teave võib käia 
konkreetsete eesmärkide kohta ning 
käsitleda teemasid ja probleeme, mis on 
seotud konkreetsete geograafiliste 
piirkondadega.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vähendab kohapealsete 
kontrollide sagedust liikmesriikides, kui 
sertifitseerimisasutuse arvamuse kohaselt 
on raamatupidamisarvestuse aluseks 
olevate tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse veamäär aktsepteeritaval 
tasemel.

Selgitus

Komisjoni kohapealseid kontrolle tuleks vähendada, kui raamatupidamisarvestuse aluseks 
olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse audit näitab, et veamäär on vastuvõetaval 
tasemel. Loodetavasti vähendab see niisuguste kontrollidega seotud kulusid.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui aga tagasinõudmine ei saanud 
asjaomasest liikmesriigist olenemata 
põhjustel toimuda käesoleva lõike 
esimeses lõigus kindlaksmääratud tähtaja 
jooksul ja tagasinõutav summa ületab 1 
miljonit eurot, võib komisjon liikmesriigi 
taotlusel tähtaega pikendada kuni 50 % 
ulatuses esialgsest tähtajast.

Muudatusettepanek 23

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 hiljemalt 24 kuu jooksul 
arvates sellest, kui liikmesriigi pädev 
asutus tegi kooskõlas kehtivate 
õigusaktidega kontrolliaruande või 
sarnase dokumendi põhjal kindlaks 
tagastatava summa, ja kannavad vastavad 
summad makseasutuse võlgnike registrisse

Muudatusettepanek 24

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 ning 
sihtpiirkondade konkreetsetele vajadustele 
vastavad haldus- ja kontrollisüsteemid, et 
tagada kooskõla liidu toetuskavasid 
reguleerivate õigusaktidega. 
Liikmesriikidel on kohustus kohandada 
oma koordineeriva asutuse vahendusel 
haldus- ja kontrollisüsteemi vastavalt 
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piirkondade eripärale makseasutuse 
artikli 7 lõike 3 kohaselt koostatud teatiste 
alusel. 

Muudatusettepanek 25

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 kõige suuremad vead.
Kohapealsete kontrollide arvu 
vähendatakse proportsionaalselt riskiga ja 
eesmärgil vähendada nii riigiasutuste kui 
ka põllumajandustootjate 
halduskoormust.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 91 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad luua 
hoiatussüsteemi, et toetusesaajad, kes ei 
vasta nõuetele, saaksid kõrvaldada 
eeskirjade eiramise enne halduskaristuse 
määramist. Kui liikmesriik otsustab seda 
võimalust kasutada, saadab pädev asutus 
toetusesaajale esialgu hoiatuskirja, 
teavitades teda avastatud rikkumistest ja 
parandusmeetmete võtmise kohustusest. 
Pädev asutus võtab järgneval aastal 
ühtlasi vajalikud meetmed, et kontrollida, 
kas toetusesaaja on asjaomase nõuetele 
mittevastavuse kõrvaldanud.
Sellist hoiatussüsteemi kohaldatakse 
üksnes sellistel esimese mittevastavuse 
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juhtudel, mida ei peeta tõsisteks ja mille 
ulatus piirdub üksnes mittevastavuse eest 
vastutava toetusesaaja 
põllumajandusettevõttega vastavalt 
artiklis 99 a kindlaks määratud 
kriteeriumidele.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetele vastavuse eeskirjad on liidu 
õigusaktide kohased kohustuslikud 
majandamisnõuded ning riigi tasandil 
kehtestatavad maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standardid, 
mis on loetletud II lisas ning seonduvad 
järgmiste valdkondadega:

Nõuetele vastavuse eeskirjad on liidu 
õigusaktide kohased kohustuslikud 
majandamisnõuded ning riigi tasandil 
piirkondade ettepaneku alusel
kehtestatavad ning kohalike 
territoriaalsete omapäradega arvestavad
maa heas põllumajandus- ja 
keskkonnaseisundis hoidmise standardid; 
need eeskirjad on loetletud II lisas ning 
seonduvad järgmiste valdkondadega:

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõik 1

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 

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

põllumajandustootmist, maakasutust, 
maastiku määratlemist ja muutumist, 
sealhulgas pärast selliseid tõsiseid 
loodusõnnetusi nagu üleujutused või 
tulekahjud, külvikorda, 
põllumajandustavasid ja 
põllumajandusstruktuure. Liikmesriigid ei 
või määratleda miinimumnõudeid, mida ei 
ole II lisas kehtestatud.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik otsustab kasutada 
esimeses lõigus sätestatud võimalust, 
võtab pädev asutus järgneval aastal 
toetusesaajate valimi puhul vajalikud 
meetmed, et kontrollida, kas toetusesaaja 
on asjaomase tuvastatud rikkumise 
heastanud. Toetusesaajat teavitatakse 
avastatud rikkumistest ja 
parandusmeetmete võtmise kohustusest.

välja jäetud

Selgitus

Minu arvates tegi komisjon hea ettepaneku loobuda väiksemate rikkumiste korral 
järelkontrollist. Mis aga puudutab de minimis reegli põhjal teatud kindla toetusesaajate 
rühma (valimi) kontrollimisest loobumist, siis leiame, et lihtsustamisel tuleks de minimis 
reegli põhjal loobuda kõigi rikkumiste järelkontrollist.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 10% 
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 

Liikmesriigid võivad endale jätta 10% 
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
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summadest. summadest. Käesolevas lõikes osutatud 
vahendid jäävad vajaduse korral 
asjaomaste piirkondade käsutusse ning 
neid võib eraldada maapiirkondade 
infrastruktuuri ehitamiseks. 

Selgitus

Vahendid, mis tulenevad toetusesaajate nõuetele mittevastavast käitumisest, mis võib 
ohustada piirkondlike kogukondade eri tasandil võetud meetmete edu, tuleks reinvesteerida 
asjaomaste kogukondade huvides, tingimusel et see on kooskõlas tulu eriotstarbelise 
kasutamise nõuetega. 

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 100 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad endale jätta 10%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Liikmesriigid võivad endale jätta 25%
artiklis 99 osutatud vähendamiste ja 
väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest 
summadest.

Selgitus

Me ei mõista, mis põhjusel komisjon selle muudatuse (25% asendamine 10%-ga) tegi. Praegu 
kehtivas määruses (määruse nr 73/2009 artikkel 25) lubatakse liikmesriikidel endale jätta 
25% vähendamiste ja väljaarvamiste kohaldamisest tulenevatest summadest.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 110 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tasakaalustatud territoriaalne areng, 
pöörates põhitähelepanu maapiirkondade 
tööhõivele, kasvule ja vaesusele 
maapiirkondades.

c) tasakaalustatud territoriaalne areng 
vähemalt piirkonna tasandil, pöörates 
põhitähelepanu maapiirkondade 
tööhõivele, majanduskasvule, sotsiaalsele 
liikuvusele, demograafilisele 
dünaamikale, rahvastikukaole, 
sissetulekutele ja vaesusele 
maapiirkondades.
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