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(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
samas kui liikmesriikidel tuleks kanda 
suuremat vastutust eesmärkide täitmisel ja 
sihtide saavutamisel. Tänu suuremale 
subsidiaarsusele on võimalik paremini 
arvesse võtta kohalikke tingimusi ja 
vajadusi, kohandades toetust nii, et sellest 
oleks liidu eesmärkide saavutamisel kõige 
rohkem kasu.

(2) Kuna ÜPP peab tõhusamalt 
reageerima liidu, rahvusvahelisel, 
liikmesriikide, piirkondlikul, kohalikul ja 
põllumajandusettevõtete tasandil 
ilmnevatele probleemidele ja võimalustele, 
on oluline ühtlustada ÜPP juhtimist ning 
parandada selle tulemuslikkust liidu 
eesmärkide saavutamisel ning vähendada 
märkimisväärselt halduskoormust. 
Tulemuslikkusel põhineva ÜPP 
rakendamismudeli (edaspidi 
„rakendamismudel“) kohaselt peaks liit 
kehtestama poliitilised alusparameetrid, 
näiteks ÜPP eesmärgid ja põhinõuded, 
samas kui liikmesriikidel tuleks kanda 
suuremat vastutust eesmärkide täitmisel ja 
sihtide saavutamisel. Tänu suuremale 
subsidiaarsusele on võimalik paremini 
arvesse võtta kohalikke tingimusi ja 
vajadusi, kohandades toetust nii, et sellest 
oleks liidu eesmärkide saavutamisel kõige 
rohkem kasu. Sellest hoolimata on 
hindade üha suurem kõikumine ja 
põllumajandustootjate vähenevad 
sissetulekud, mida on süvendanud ÜPP 
üha suurem keskendumine turgudele, 
tekitanud vajaduse luua uusi avaliku 
sektori vahendeid pakkumise 
reguleerimiseks, millega tagatakse 
tootmise õiglane jaotumine riikide ja 
põllumajandustootjate vahel.
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(8) Võttes arvesse viinapuude tegeliku 
kasvuala vähenemist mitmes liikmesriigis 
aastatel 2014–2017 ning sellest tulenevat 
võimalikku tootmiskadu, peaks 
liikmesriikidel olema võimalik määruse 
(EL) nr 1308/2013 artikli 63 lõikes 1 
nimetatud alade kindlaksmääramisel, 
mille jaoks väljastatakse uus luba 
uusistutuseks, valida kas olemasolev 
baasmäär või protsendimäär kogu nende 
territooriumi tegelikust viinapuude 
kasvualast 31. juuli 2015. aasta seisuga, 
mida suurendatakse ala võrra, mis vastab 
määruses (EL) nr 1234/2007 sätestatud 
alale, millele antakse istutusõigused, mida 
saab asjaomases liikmesriigis 1. jaanuaril 
2016 loaks ümber vormistada.

(8) Võttes arvesse viinapuude tegeliku 
kasvuala vähenemist mitmes liikmesriigis 
aastatel 2014–2017 ning sellest tulenevat 
võimalikku tootmiskadu, tuleks lõpetada 
käimasolev istutusõiguste 
liberaliseerimine ja asendada tarne 
reguleerimise mudeliga, millega tagatakse 
tootmine kõikides liikmesriikides, 
säilitades seega mitmekesisuse ja 
kvaliteedi sektoris.
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24a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 149a
Avaliku sektori vahendid pakkumise 
reguleerimiseks
1. Kehtestatakse maks tootmise ja turu 
riikliku juhtimise eest, et tasakaalustada 
turgu, stabiliseerida hindu, tagada 
liikmesriikide tootjatele rahuldav 
elatustase, reguleerida rangelt tootmist, 
stabiliseerida hindu, piirata liikmesriikide 
turustatava lehmapiima või muude 
piimatoodete koguseid:
a) piimasektoris tekkivate 
hädaolukordadega toimetulekuks 
rakendatakse erakorralisi 
toetusmehhanisme;
b) piima ja piimatoodete jaoks 
kehtestatakse alternatiivne turu 
reguleerimise mehhanism, et tegeleda 
vajadusega reguleerida pakkumist, tagada 
tootjatele kindlus ja inimväärsed 
elutingimused ning kaitsta iga liikmesriigi 
õigust toota.
2. Need mehhanismid hõlmavad järgmist:
a) sellise süsteemi rakendamine, mis 
tagab toodangu eest õiglase hinna;
b) juhtimisvahendid, millega tagatakse, et 
siseriiklikud turud on kaitstud 
kolmandatest riikidest pärit piima 
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sisenemise eest;
c) spekuleerimise mõjus reguleerimine ja 
järelevalve toiduainete tarneahelates, 
kehtestades piirangud kaubamärkide 
kasutamisele ja omamaise toodangu 
kogusele, mida võib müüa.“
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