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LÜHISELGITUS

Koos ettepanekuga mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2014–2020 esitas 
komisjon määruse ettepanekud, milles on sätestatud ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
õiguslik raamistik ajavahemikuks 2014–2020. Selles raamistikus on kinnitatud kolm peamist 
eesmärki: 1) elujõuline toiduainetööstus; 2) loodusvarade säästev majandamine ja 
kliimameetmed; ning 3) tasakaalustatud territoriaalne areng. Vastavalt komisjoni kinnitusele 
on ÜPP mõlemad sambad hädavajalikud selleks, et piisavalt reageerida neile küsimustele, mis 
valmistavad suur muret ka Euroopa piirkondadele ja territooriumidele. Uued otsetoetuste 
eeskirjad peaks tagama vahendite õiglase ja jätkusuutliku jaotamise. 

Arvamuse koostaja toetab täielikult põllumajandustootjate otsetoetuste keskkonnasäästlikkuse 
ambitsioonika suurendamise ideed. See on üks lahendustest praegustele keskkonna- ja 
sotsiaalsetele probleemidele. Arvamuse koostaja on siiski seisukohal, et praegused 
ettepanekud on liiga nõrgad selleks, et tuua kaasa üleminek kõrgeltarenenud säästvatele 
põllumajandussüsteemidele, mis on maapiirkondade jätkusuutlikule territoriaalsele arengule 
väga tähtis. Sellega seoses teeb arvamuse koostaja ettepaneku rakendada meetmeid, mis 
võimaldaksid paremini arvestada Euroopa maapiirkondi.

Seoses regionaalarenguga soovitab arvamuse koostaja suunata senisest suurema osa aastasest 
riiklikust ülemmäärast maaelu arengu lisatoetustele. Sama loogika kohaselt on arvamuse 
koostaja vastu mistahes maaelu arengule suunatud summade vähendamisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 

(5) Käesoleva määruse rakendamise 
ühetaoliste tingimuste tagamiseks ning 
selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja 
diskrimineerimist põllumajandustootjate 
vahel, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused seoses järgmiste 
tegevustega: kehtestada põhitoetuskavaga 
seoses iga-aastane riiklik ülemmäär; võtta 
vastu eeskirjad jaotatavate toetusõiguste 
taotluste kohta; võtta vastu meetmed seoses 
aktiveerimata toetusõiguste tagastamisega 
riiklikku reservi; võtta vastu nõuded seoses 
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ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär kliimat ja 
keskkonda säästvate põllumajandustavade 
korral; kehtestada toetuse iga-aastane 
ülemmäär looduslikust eripärast tingitud 
piirangutega aladel; kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava toetuse iga-
aastane ülemmäär; kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; võtta vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta seoses maa ja sortide 
heakskiitmise korraga puuvilla eritoetuse 
puhul; kehtestada eeskirjad puuvilla 
eritoetuse summa vähendamise arvutamise 
kohta; ning võtta vastu üldiste 
teavitamisnõuete eeskirjad. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

ametiasutuste teavitamisega toetusõiguste 
üleandmisest ning seoses sellise 
teavitamise tähtaegadega; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär
kõrgetasemelise säästva ja 
keskkonnahoidliku 
põllumajandussüsteemi rakendamiseks 
kliimamuutuse leevendamise ja 
keskkonnakaitse eesmärgil; kehtestada 
toetuse iga-aastane ülemmäär looduslikust 
eripärast tingitud piirangutega aladel;
kehtestada noortele 
põllumajandustootjatele antava toetuse iga-
aastane ülemmäär; kehtestada vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse iga-
aastane ülemmäär; võtta vastu eeskirjad 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse raames tehtavate otsuste hindamise 
ja heakskiitmise korra kohta; võtta vastu 
eeskirjad heakskiitmise menetluse ja 
tootjatele kõnealusest heakskiitmisest 
teatamise kohta seoses maa ja sortide 
heakskiitmise korraga puuvilla eritoetuse 
puhul; kehtestada eeskirjad puuvilla 
eritoetuse summa vähendamise arvutamise 
kohta; ning võtta vastu üldiste 
teavitamisnõuete eeskirjad. Kõnealuseid 
volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks ettevõtjad, 

(13) Põllumajandustootjate eri 
toetuskavade kohaldamisest saadud 
kogemused on näidanud, et paljudel 
juhtudel olid toetusesaajateks ettevõtjad, 
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kelle majanduslik eesmärk ei olnud kas 
üldse või oli üksnes vähesel määral 
suunatud põllumajanduslikule tegevusele, 
näiteks lennujaamad, raudtee-ettevõtjad, 
kinnisvaraettevõtjad ning spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad. Toetuse sihipärasema 
eraldamise tagamiseks peaksid 
liikmesriigid hoiduma otsetoetuste 
maksmisest kõnealustele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele. Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi siiski
saama.

kelle majanduslik eesmärk ei olnud kas 
üldse või oli üksnes vähesel määral 
suunatud põllumajanduslikule tegevusele, 
näiteks lennujaamad, raudtee-ettevõtjad, 
kinnisvaraettevõtjad ning spordiväljakuid 
haldavad ettevõtjad. Toetuse sihipärasema 
eraldamise tagamiseks peaksid 
liikmesriigid hoiduma otsetoetuste 
maksmisest kõnealustele füüsilistele või 
juriidilistele isikutele. Osalise tööajaga 
väikepõllumajandustootjad edendavad 
otseselt maapiirkondade elujõulisust, 
seepärast peaksid nad otsetoetusi kindlasti
saama.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Käesolevas määruses sätestatud 
kõrgeltarenenud säästvate 
põllumajandussüsteemide, 
keskkonnahalduse ja kliimamuutuste 
leevendamise toetuste rakendamisega 
piirkondlikul tasandil võib kaasneda 
territoriaalsete lepingute sõlmimine 
piirkondlike asutuste ja 
põllumajandustootjate vahel. 
Territoriaalsed lepingud võivad kaasa 
tuua mahukate spetsiifiliste 
stiimulipõhiste meetmete rakendamise, 
mida viiakse ühiselt läbi abikõlbulikul 
põllumajandusmaal ja mille eesmärgiks 
on veevarude, bioloogilise mitmekesisuse 
ja pinnase kaitse, vastavalt kohalikele 
iseärasustele ja ühiste ja mõõdetavate 
eesmärkide alusel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Hädaolukordades või 
põllumajandustootmist ja 
põllumajandustootjaid kahjustava 
loodusõnnetuse korral võib komisjon 
erandina käesolevas määruses 
kehtestatud eeskirjadest võtta meetmeid, 
mida peetakse vajalikuks ja põhjendatuks 
konkreetsete probleemide lahendamisel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklit 11 ei kohaldata aluslepingu artiklis 
349 osutatud liidu piirkondade (edaspidi
„äärepoolseimad piirkonnad”) suhtes ja 
määruse (EÜ) nr 1405/2006 kohaselt 
antavate otsetoetuste suhtes väiksemate 
Egeuse mere saartel.

Artikleid 10 ja 11 ei kohaldata aluslepingu 
artiklis 349 osutatud liidu piirkondade
(edaspidi „äärepoolseimad piirkonnad”) 
suhtes ja määruse (EÜ) nr 1405/2006 
kohaselt antavate otsetoetuste suhtes 
väiksemate Egeuse mere saartel.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aktiivne põllumajandustootja Otsetoetuste kohaldamisalast 
väljaarvamine

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 

1. Liikmesriigid võivad enne 1. augustit 
2013 otsustada kohaldada põhitoetuskava 
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piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised ja majanduslikud
tunnusjooned ning piirkondlik 
põllumajanduspotentsiaal või nende 
institutsiooniline või haldusstruktuur.

piirkondlikul tasandil. Sel juhul 
määratlevad liikmesriigid piirkonnad 
objektiivsete ja mittediskrimineerivate 
kriteeriumide kohaselt, nagu nende 
agronoomilised, majanduslikud ja
keskkonnaalased tunnusjooned ning 
piirkondlik põllumajanduspotentsiaal või 
nende institutsiooniline või 
haldusstruktuur. Selleks et vältida olulisi 
erinevusi piirkondlikus toetuste jaotuses, 
viiakse kõigi toetuskavade ja nende 
aluseks olevate põhjenduste suhtes läbi 
keskkonna- ja sotsiaalmajandusliku mõju 
eelhindamine.

Selgitus

Kui senised toetused, mis toovad kaasa ebaõiglase ja jätkusuutmatu ressursside jaotuse, 
oleksid jätkuvalt tulevaste toetuste aluseks, on oluline oht kahjustada kohalikule ja 
regionaalarengule suunatud jõupingutusi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a
Võimalus teha kohalikul tasandil 
otsemakseid kõrgetasemeliste säästvate 
põllumajandussüsteemide, 
keskkonnajuhtimise ja kliimamuutuste 
leevendamise jaoks, nagu on sätestatud 
artiklites 20 ja 29, võib viia territoriaalsete 
lepingute sõlmimiseni piirkondlike 
omavalitsuste ja põllumajandustootjate 
rühmade vahel artiklis 33 seatud 30 % 
ülemmäära piires. Territoriaalsed 
lepingud võivad kaasa tuua mahukate 
spetsiifiliste stiimulipõhiste meetmete 
rakendamise, mida viiakse ühiselt läbi 
abikõlbulikul põllumajandusmaal ja mille 
eesmärgiks on veevarude, bioloogilise 
mitmekesisuse ja pinnase kaitse, vastavalt 
kohalikele iseärasustele ja ühiste ja 
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mõõdetavate eesmärkide alusel.

(lisatakse uue artiklina artikli 29 ette)

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väikepõllumajandustootjate kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad esitavad 
selleks taotluse 15. oktoobriks 2014.

Väikepõllumajandustootjate kavas osaleda 
soovivad põllumajandustootjad esitavad 
selleks taotluse liikmesriigi kehtestatud 
kuupäevaks, kuid mitte hiljem kui
1. 15. oktoobriks 2014 jõustumisega alates 
2014. aastast
või
2. 15. oktoobriks 2015 jõustumisega alates 
2015. aastast.
Liikmesriigi kehtestatud kuupäev ei või 
siiski olla varasem kui põhitoetuskavas 
taotluse esitamise viimane päev.

Selgitus

Uue süsteemi rakendamise esimesel aastal, eelkõige liikmesriikides, kus ei ole varem 
toetusõiguste põhist süsteemi rakendatud, võib tekkida probleeme nii põllumajandustootjatele 
kui ka haldusasutustele. Põllumajandustootjad peavad valima kahe erineva, tundmatu 
süsteemi vahel. Seepärast peaks selleks, et tagada mehhanismi eesmärgi saavutamine, olema 
võimalik väikepõllumajandustootjate kavaga ühineda vähemalt veel üks kord 
finantsperspektiivi jooksul.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eriolukorras vajalikud ja põhjendatud 
meetmed konkreetsete probleemide 
lahendamiseks. Sellised meetmed võivad 
käesoleva määruse sätetest kõrvale 
kalduda, kuid üksnes sellises ulatuses ja 
sellise aja jooksul, mis on hädavajalik.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 56 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

1. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
eriolukorras või põllumajandustootmist ja 
põllumajandustootjaid kahjustava 
loodusõnnetuse korral vajalikud ja 
põhjendatud meetmed konkreetsete 
probleemide lahendamiseks. Sellised 
meetmed võivad käesoleva määruse 
sätetest kõrvale kalduda, kuid üksnes 
sellises ulatuses ja sellise aja jooksul, mis 
on hädavajalik. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 56 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele.
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