
 

AM\1141520ET.docx  PE614.286v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2017 A8-0380/3 

Muudatusettepanek  3 

Czesław Adam Siekierski 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

 

Raport A8-0380/2017 

Albert Deß 

Mitmete määruste muutmine põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas 

COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD) 

Seadusandliku resolutsiooni projekt 

Punkt 1 b (uus) 

 

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek 

 1 b. võtab teadmiseks käesolevale 

resolutsioonile lisatud komisjoni 

avaldused; 

Or. en 

Teavitamise eesmärgil esitatakse alljärgnevalt avalduste tekst. 

„Artikli 1 kohta – Maaelu areng 

 Maaelu arengu programmide kestuse pikendamine 

Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 10 lõike 2 kohaselt heakskiidetud maaelu arengu 

programmidega aastateks 2014–2020 seotud kulusid rahastatakse jätkuvalt EAFRD 

toetusest, kui seda makstakse toetusesaajatele hiljemalt 31. detsembriks 2023. Komisjon 

käsitleb maaelu arengu toetuse jätkumist pärast 2020. aastat järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ettepanekus. 

 Riskijuhtimine 

Komisjon kinnitab oma kavatsust vaadata läbi määruses (EL) nr 1305/2013 sisalduvate 

riskijuhtimisvahendite toimimine ja tõhusus ühise põllumajanduspoliitika 

ajakohastamist ja lihtsustamist käsitleva ettepaneku raames. 

 Karistused seoses programmiga Leader 

Komisjon kinnitab oma kavatsust vaadata läbi komisjoni rakendusmääruses (EL) 

nr 809/2014 sisalduvate programmi LEADER karistuste tõhusus ja proportsionaalsus. 
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Artikli 2 kohta – Horisontaalne määrus 

 Kriisireserv 

Komisjon kinnitab, et põllumajandussektori kriisireservi toimimine ja 

finantsdistsipliiniga seotud assigneeringute hüvitamine, mis on ette nähtud määruse 

(EL) nr 1306/2013 artikliga 25 ja artikli 26 lõikega 5, vaadatakse läbi järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamise raames, et võimaldada tõhusat ja 

õigeaegset sekkumist turukriisi ajal. 

 Ühtne audit 

Komisjon toetab ühtse auditi põhimõtet, nagu on kinnitatud uue finantsmääruse artikli 

123 ettepanekus. Samuti kinnitab komisjon, et põllumajanduskulude juhtimise ja 

kontrolli praegune õigusraamistik, mis on loodud määrusega (EL) nr 1306/2013, 

võimaldab juba sellist lähenemisviisi kasutada ning et 2014.–2020. aasta 

auditistrateegias on seda arvesse võetud. Kui sertifitseerimisasutuse arvamust, mis on 

esitatud kooskõlas määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 9 lõikega 1, peetakse 

usaldusväärseks, võtab komisjon seda arvamust arvesse, kui ta hindab vajadust teha 

asjaomase makseasutuse auditeid. 

Artikli 3 kohta – Otsetoetused 

 Valgurikaste kultuuride kava 

Komisjon kinnitab oma kavatsust vaadata läbi pakkumise ja nõudluse olukord seoses 

taimsete valkudega ELis ning kaaluda võimalust töötada välja „Euroopa taimsete 

valkude strateegia“, et veelgi soodustada taimsete valkude tootmist ELis majanduslikult 

tõhusal ja keskkonnahoidlikul viisil. 

Artikli 4 kohta – Ühine turukorraldus 

 Tootmise vabatahtliku vähendamise kava 

Komisjon kinnitab, et määruse (EL) nr 1308/2013 (millega kehtestatakse 

põllumajandustoodete ühine turukorraldus) artiklites 219 ja 221 juba sisaldub vajalik 

õiguslik alus, mis võimaldab tal käsitleda vastavalt kättesaadavatele eelarvevahenditele 
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turuhäireid ja muid konkreetseid probleeme, sealhulgas piirkondlikul tasandil esinevaid 

probleeme, ning annab võimaluse pakkuda põllumajandustootjatele otsest finantsabi. 

Peale selle võimaldab komisjoni ettepanek lisada määrusesse (EL) nr 1305/2013 

(maaelu arengu toetuste kohta) sektoripõhine sissetuleku stabiliseerimise vahend 

liikmesriikidel lisada oma maaelu arengu programmidesse võimaluse hüvitada 

konkreetse sektori põllumajandustootjatele nende sissetuleku märkimisväärse 

vähenemise korral tekkinud kahjud. 

Komisjon kinnitab veel, et artikli 219 kohaselt võib ta turuhäirete või nende ohu korral 

kehtestada kavad (sh sellise kava toimimise vajalikud üksikasjad), mille alusel antakse 

liidu toetust tootjatele, kes vähendavad vabatahtlikult oma toodangut (näide: komisjoni 

delegeeritud määrus (EL) 2016/1612, ELT L 242, 9.9.2016, lk 4). 

 Tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamine 

Komisjon tuletab meelde, et tootjate koostöö eeskirjad riikidevaheliste 

tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude ja tootmisharudevaheliste 

organisatsioonide tunnustamise kohta, sealhulgas vajalik halduskoostöö asjaomaste 

liikmeriikide vahel, on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses 

(EL) 2016/232. Kõnealuste eeskirjade toimimine ja asjakohasus vaadatakse läbi ÜPP 

ajakohastamise ja lihtsustamise käimasoleva protsessi raames. 

 Ebaaus kaubandustava 

Komisjon kinnitab, et on käivitanud toiduainete tarneahela algatuse, mis läbib praegu 

parema õigusloome suunistega nõutud menetluste eri etappe. Komisjon otsustab 

võimaliku seadusandliku ettepaneku üle pärast menetluse lõpuleviimist ja kui võimalik, 

siis 2018. aasta esimeses pooles. 

 Tootjate koostöö 

Komisjon võtab teadmiseks parlamendi ja nõukogu kokkuleppe artiklite 152, 209, 222 

ja 232 muudatuste kohta. Komisjon märgib, et parlamendi ja nõukogu kokkulepitud 

muudatused on sisulised ja lisatud ilma mõjuhinnanguta, nagu on nõutud paremat 

õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkulepe punktiga 15. See põhjustab 
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soovimatul määral õiguslikku ja menetluslikku ebakindlust, mille mõju ja tagajärjed ei 

ole teada.  

Kuna kõik komisjoni algsesse ettepanekusse tehtud muudatused kokku tähendavad 

märkimisväärset muudatust õigusraamistikus, märgib komisjon murega, et mõned uued 

tootjaorganisatsioonidele soodsad sätted võivad kahjustada väiksemate 

põllumajandustootjate elujõulisust ja heaolu ning tarbijate huve. Komisjon kinnitab oma 

kohustust säilitada põllumajandussektoris tõhus konkurents ja tagada Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artiklis 39 sätestatud ÜPP eesmärkide täielik saavutamine. Sellega 

seoses märgib komisjon, et kaasseadusandjate poolt kokku lepitud muudatuste kohaselt 

on nii komisjonil kui ka liikmesriikide konkurentsiasutustel väga piiratud roll, et 

tegutseda tõhusa konkurentsi säilitamiseks.  

Komisjoni üldine nõusolek koondettepaneku suhtes, sealhulgas parlamendi ja nõukogu 

poolt kokku lepitud muudatused, ei piira edasisi ettepanekuid, mida komisjon võib 

nendes valdkondades seoses ühise põllumajanduspoliitika reformiga teha pärast 

2020. aastat, ega muid algatusi, mis on mõeldud eeskätt selleks, et tegeleda 

küsimustega, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt praegu kokku lepitud 

tekstist.  

Komisjon kahetseb, et kaasseadusandjad ei ole piisavalt tegelenud küsimusega, mis 

puudutab komisjoni ja liikmesriikide konkurentsiasutuste väga piiratud rolli tegutseda 

tõhusa konkurentsi säilitamise nimel, ning väljendab muret sellise piirangu võimaliku 

mõju üle põllumajandustootjatele ja tarbijatele. Komisjon märgib, et õigusakti tuleb 

tõlgendada kooskõlas aluslepinguga, eelkõige seoses komisjoni ja liikmesriikide 

konkurentsiasutuste sekkumisvõimalusega juhul, kui tootjaorganisatsioon, mis hõlmab 

suurt osa turust, kavatseb piirata oma liikmete tegutsemisvabadust. Komisjon avaldab 

kahetsust, et selline võimalus ei ole õigusaktiga selgelt tagatud.“ 

 


