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Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Ühine põllumajanduspoliitika: rahastamine, haldamine ja seire
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

46a. suurema vastutuse ja läbipaistvuse 
tagamiseks EAFRD ja EAGFi toetuste 
puhul peaksid liikmesriigid ühtse haldus- 
ja kontrollisüsteemi kaudu koguma 
täiendavat teavet omandistruktuuride 
kohta; maade koondumise ja 
omandistruktuuride jälgimise ning 
võimalike huvide konfliktide, 
korruptsiooni ja pettuse uurimise 
hõlbustamiseks peaksid abisaajad 
vajaduse korral märkima oma 
emaettevõtte või ettevõtjate andmed; 
taotlemist tuleks hõlbustada, et 
minimeerida halduskoormust, nt 
eeltäidetud taotlusvormid ja juurdepääs 
asjakohastele andmetele;

Or. en
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Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Ühine põllumajanduspoliitika: rahastamine, haldamine ja seire
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 66 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

66a. pärast Euroopa Parlamendi 
nõudmisi1a suurema läbipaistvuse järele 
põllumaa jaotamisel ja maa koondumisel, 
mis mõjutab põllumajandustootjate 
juurdepääsu maale, ning ombudsmani1b 
ja kontrollikoja arvamusi vajaduse kohta 
juhtida rohkem tähelepanu ÜPP 
abisaajatega seotud omandistruktuuridele 
ELi rahaliste vahendite võimaliku pettuse 
ja väärkasutuse kontekstis ning 
arvestades, et kättesaadav statistika1cei 
anna täielikku ülevaadet 
põllumajandusettevõtete omandiõiguse ja 
kontrolli kohta; selleks et hõlbustada 
riigiasutuste järelevalvet maahõivamise ja 
maade koondumise valdkonnas ning 
tagada suurem vastutus ja läbipaistvus 
EAFRD ja EAGFi toetuse puhul, tuleks 
teave omandistruktuuride kohta 
avalikkusele kättesaadavaks teha; 
liikmesriikide tagantjärele avaldatud ÜPP 
vahenditest toetusesaajate nimekiri peaks 
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vajaduse korral võimaldama ka 
emaettevõtjate tuvastamist; see aitaks 
parandaks märkimisväärselt 
omandistruktuuride jälgimist ning 
hõlbustaks võimalike huvide konfliktide, 
korruptsiooni ja pettuse uurimist;
__________________
1a EP raport põllumajandusmaa 
koondumise hetkeseisu kohta ELis 
(2016/2141(INI))
1b Euroopa Ombudsmani otsus 1782/2019 
/EWM kohta
1c Määrus (EL) 2018/1091, mis käsitleb 
integreeritud statistikat põllumajanduslike 
majapidamiste kohta

Or. en
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Ulrike Müller
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) „liidu põhinõuded“ – määruses 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus] ja 
käesolevas määruses sätestatud nõuded;

c) „liidu põhinõuded“ – määruses 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava määrus], 
määruses (EL) 2018/1046 
(finantsmäärus), direktiivis (EL) 2014/24 
(riigihankedirektiiv) ja käesolevas 
määruses sätestatud nõuded;

Or. en
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Ulrike Müller
Ühine põllumajanduspoliitika: rahastamine, haldamine ja seire
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik piirab akrediteeritud 
makseasutuste arvu järgmiselt:

Iga liikmesriik piirab vastavalt oma 
põhiseaduslikele sätetele akrediteeritud 
makseasutuste arvu järgmiselt:

Or. en
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Muudatusettepanek 219
Ulrike Müller
fraktsiooni Renew nimel
Anne Sander
fraktsiooni PPE nimel
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fraktsiooni ECR nimel
Chris MacManus

Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Ühine põllumajanduspoliitika: rahastamine, haldamine ja seire
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) üks asutus, nii EAGFi kui ka 
EAFRD kulude haldamiseks;

b) üks asutus, nii EAGFi kui ka 
EAFRD kulude haldamiseks, kui on 
olemas vaid riigi tasandi makseasutus;

Or. en
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Muudatusettepanek 220
Ulrike Müller
fraktsiooni Renew nimel
Tilly Metz
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Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Ühine põllumajanduspoliitika: rahastamine, haldamine ja seire
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL, Euratom) 2018/… [uus 
finantsmäärus] artikli 63 lõigete 5 ja 6 
kohaldamisel koostab akrediteeritud 
makseasutuse juht hiljemalt asjaomasele 
eelarveaastale järgneva aasta 
15. veebruariks järgmised dokumendid ja 
esitab need komisjonile:

Määruse (EL, Euratom) 2018/1046 
(edaspidi „finantsmäärus“) artikli 63 
lõigete 5 ja 6 kohaldamisel ning 
seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks 
koostab ja edastab akrediteeritud 
makseasutuse juht hiljemalt asjaomasele 
eelarveaastale järgneva aasta 
15. veebruariks komisjonile järgmise 
teabe:

Or. en
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Muudatusettepanek 221
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) iga-aastane kokkuvõte lõplikest 
auditiaruannetest ja tehtud kontrollidest, 
sealhulgas nende tulemustest;

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a
Koordineerivad asutused

1. Mitme makseasutuse 
akrediteerimise korral liikmesriigis, 
määrab see liikmesriik avalik-õigusliku 
koordineeriva asutuse, kellele ta paneb 
järgmised ülesanded:
a) komisjonile esitatavate 
dokumentide, andmete ja teabe 
korrastamine ja komisjonile edastamine;
b) meetmete võtmine või 
koordineerimine, eesmärgiga kõrvaldada 
üldist laadi puudused ja teavitada nendest 
ja kõikidest muudest järelmeetmetest 
komisjoni;
c) liidu õigusnormide ühtlustatud 
kohaldamise tagamine;
Esimese lõigu punktis a osutatud 
finantsteabe töötlemisega seoses 
kohaldatakse koordineeriva asutuse 
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suhtes liikmesriigipoolset 
eriakrediteerimist.
Makseasutuste koostatud ja koordineeriva 
asutuse poolt esitatavad artikli 8 lõigetes 3 
ja 3a osutatud dokumendid, andmed ja 
teave sisaldavad artikli 11 lõikes 1 
osutatud sertifitseerimisasutuse arvamust 
ja need esitatakse koos liidu vahendite 
haldaja kinnitusega, mis hõlmab kõiki 
neid dokumente.

Or. en
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Muudatusettepanek 223
Ulrike Müller
fraktsiooni Renew nimel
Tilly Metz
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Raport A8-0199/2019
Ulrike Müller
Ühine põllumajanduspoliitika: rahastamine, haldamine ja seire
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 Artikkel 39

Maksete peatamine seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse seirega

Maksete peatamine ja vähendamine seoses 
mitmeaastase tulemuslikkuse seirega

84. Kui riiklikus ÜPP strateegiakavas 
sätestatud eesmärkide saavutamiseks 
tehtavad edusammud, mille seire toimus 
kooskõlas määruse (EL) .../... [ÜPP 
strateegiakava määrus] artiklitega 115 ja 
116, on edasilükatud või ebapiisavad, võib 
komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil 
võtta vajalikke parandusmeetmeid 
kooskõlas tegevuskavaga, mis sisaldab 
selgeid edunäitajaid, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides.

1. Kui tulemust näitavate vahe-
eesmärkide saavutamiseks tehtavad 
edusammud on edasilükkunud või 
ebapiisavad ning kui riiklikus ÜPP 
strateegiakavas sätestatud ning kooskõlas 
määruse (EL) .../... [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklitega 115 ja 116 jälgitava 
ühe või mitme tulemusnäitaja teatatud 
väärtus paljastab suurema kui 25 % 
puudujäägi asjakohase aruandeaasta 
puhul, esitab asjaomane liikmesriik selle 
puudujäägi kohta põhjenduse enne 
nimetatud määruse artiklis 122 osutatud 
läbivaatamiskoosolekut.
Kui asjaomane liikmesriik ei suuda 
puudujääki põhjendada, võib komisjon 
taotleda läbivaatamiskoosoleku ajal, et 
asjaomane liikmesriik töötaks komisjoniga 
konsulteerides välja tegevuskava ja 
rakendaks seda.
Asjaomane liikmesriik esitab teises lõigus 
osutatud tegevuskava komisjonile kolme 
kuu jooksul pärast komisjoni taotluse 
saamist ning see peab sisaldama vajalikke 
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parandusmeetmeid ja eeldatavat ajakava 
selle täitmiseks. Selles tegevuskavas 
määratakse selgelt kindlaks 
tulemusnäitajatega seotud sekkumised, 
kus puudujääk tuvastati. Komisjon teatab 
asjaomasele liikmesriigile kirjalikult, et ta 
nõustub tegevuskavaga, või saadab 
asjaomasele liikmesriigile taotluse selle 
muutmiseks. Asjaomane liikmesriik järgib 
tegevuskava ja selle täitmise eeldatavat 
ajakava, mille komisjon on heaks kiitnud.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad eeskirjad 
tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

Käesolevas lõikes osutatud tegevuskavade 
koostamise eesmärgil võtab komisjon 
kooskõlas artikliga 100 vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täiendatakse 
käesolevat määrust, kehtestades 
täiendavad eeskirjad nende tegevuskavade 
elementide, sh eelkõige edunäitajate 
määratluse ja nende tegevuskavade 
kehtestamise menetluse kohta.

85. Kui liikmesriigid ei esita ega 
rakenda lõikes 1 osutatud tegevuskava või 
kui kõnealune kava on ilmselgelt 
ebapiisav olukorra parandamiseks, võib 
komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed.

2. Kui asjaomane liikmesriik ei esita 
ega rakenda lõikes 1 osutatud tegevuskava 
või kui selle liikmesriigi poolt esitatud 
tegevuskava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
pärast asjaomase liikmesriigiga 
konsulteerimist ja andes talle võimaluse 
vastata vähemalt 30 päeva jooksul, võtta 
vastu rakendusaktid, millega peatatakse 
artikli 19 lõikes 3 osutatud igakuised 
maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed. Kui asjaomane liikmesriik 
vastas ja esitas oma märkused ning 
komisjon leidis, et need märkused on 
ebapiisavad, esitab komisjon vajaduse 
korral ja hiljemalt rakendusakti 
vastuvõtmisel põhjenduse, miks esitatud 
märkused ei olnud piisavad. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.
Komisjon võtab enne käesoleva artikli 
alusel maksete peatamise menetluse 
algatamist arvesse tegevuskava täitmiseks 
esitatud ajakava. Komisjon võtab arvesse 
ka vääramatu jõu ja tõsiste sotsiaal-
majanduslike kriiside juhtumeid, mis 
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oleksid võinud takistada liikmesriiki oma 
tegevuskava nõuetekohasel rakendamisel, 
sealhulgas vahe-eesmärkide saavutamist.

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega selliste 
sekkumistega seotud asjaomaste kulude 
suhtes, mis olid kõnealuse tegevuskavaga 
hõlmatud. Komisjon maksab kinnipeetud 
summad tagasi, kui määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 121 
osutatud tulemusaruande läbivaatamine 
kinnitab rahuldavaid edusamme 
eesmärkide saavutamisel. Kui puudust 
riikliku ÜPP strateegiakava lõppemise 
ajaks ei kõrvaldata, võib komisjon vastu 
võtta rakendusakti, millega vähendatakse 
lõplikult asjaomase liikmesriigi puhul 
kinnipeetud summat.

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega selliste 
sekkumistega seotud asjaomaste kulude 
suhtes, mis olid kõnealuse tegevuskavaga 
hõlmatud. Komisjon maksab kinnipeetud 
summad tagasi, kui määruse (EL) .../... 
[ÜPP strateegiakava määrus] artiklis 121 
osutatud tulemusaruande läbivaatamine 
kinnitab rahuldavaid edusamme 
tulemusnäitajate vahe-eesmärkide ja 
tulemusnäitajate teatatud väärtuse 
saavutamisel. Käesoleva artikli tähenduses 
tähendab „rahuldav edasiminek“ seda, et 
liikmesriik on tegevuskava rakendanud ja 
vahe-eesmärkideni jõudnud ning 
tulemusnäitajate teatatud väärtus 
paljastab alla 25 % puudujäägi asjaomase 
aruandeaasta puhul.
Liikmesriik võib komisjoni vabatahtlikult 
teavitada tegevuskava järgimise 
edenemisest eelarveaasta jooksul, et 
komisjon saaks hinnata vahe-eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusamme. Kui 
liikmesriik suudab tõendada, et maksete 
peatamise põhjustanud puudujääk on 
eelarveaasta jooksul vähendatud nii, et 
see on väiksem 25 %, peatatud maksed 
hüvitatakse.
Kui puudust riikliku ÜPP strateegiakava 
lõppemise ajaks ei kõrvaldata, võib 
komisjon vastu võtta rakendusakti, 
millega vähendatakse lõplikult asjaomase 
liikmesriigi puhul kinnipeetud summat.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra ja 
kestuse kohta ning kõnealuste maksete 
tagasimaksmise või vähendamise 
tingimuse kohta seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse seirega.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada käesolevat määrust 
eeskirjadega maksete peatamise määra ja 
kestuse kohta ning kõnealuste maksete 
tagasimaksmise või vähendamise 
tingimuse kohta seoses mitmeaastase 
tulemuslikkuse seirega.

86. Lõigetes 1 ja 2 osutatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 101 lõikes 2 osutatud 

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 101 lõikes 2 osutatud 
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nõuandemenetlusega. nõuandemenetlusega.

Enne kõnealuste rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
palub tal vastata ajavahemiku jooksul, mis 
ei tohi olla lühem kui 30 päeva.

Enne kõnealuste rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
palub tal vastata ajavahemiku jooksul, mis 
ei tohi olla lühem kui 30 päeva.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 40 Artikkel 40

Maksete peatamine juhtimissüsteemi 
puuduste tõttu

Maksete peatamine juhtimissüsteemi 
puuduste tõttu

87. Tõsiste puuduste korral 
juhtimissüsteemide toimimisel võib 
komisjon paluda asjaomasel liikmesriigil 
võtta vajalikke parandusmeetmeid 
kooskõlas tegevuskavaga, mis sisaldab 
selgeid edunäitajaid, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides.

1. Kui makseasutuse liidu vahendite 
haldaja kinnituses avastatakse tõsiseid 
puuduseid juhtimissüsteemide toimimisel 
ja need on sertifitseerimisasutuse arvates 
või artikli 47 kohaste komisjoni 
kontrollide käigus märgitud, palub 
komisjon asjaomasel liikmesriigil vastata 
ja esitada puuduste kohta kommentaarid 
kahe kuu jooksul pärast taotluse 
esitamist, et hinnata parandusmeetmete ja 
mõnel juhul ka tegevuskava vajadust. 
Peale nimetatud ajavahemiku lõppemist 
palub komisjon vajaduse korral 
asjaomasel liikmesriigil võtta vajalikke 
parandusmeetmeid kooskõlas 
tegevuskavaga, mis sisaldab selgeid 
edunäitajaid, mis kehtestatakse 
komisjoniga konsulteerides.



AM\1215876ET.docx PE658.379v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Liikmesriik esitab kolme kuu jooksul 
pärast komisjoni taotlust komisjonile 
esimeses lõigus osutatud tegevuskava, 
sealhulgas vajalikud parandusmeetmed ja 
eeldatava ajakava selle täitmiseks. 
Komisjon teatab asjaomasele 
liikmesriigile kirjalikult, et ta nõustub 
tegevuskavaga, või saadab liikmesriigile 
taotluse selle muutmiseks. Liikmesriik 
järgib tegevuskava ja selle täitmise 
eeldatavat ajakava, mille komisjon on 
heaks kiitnud.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, 
millega kehtestatakse täiendavad eeskirjad 
tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade loomise menetluse kohta. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 101 lõikes 3 nimetatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 100 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täiendatakse käesolevat määrust, 
kehtestades käesolevas lõikes osutatud 
tegevuskavade elementide ja 
tegevuskavade ja nende kehtestamise 
korra kohta täiendavad eeskirjad.

88. Kui liikmesriik ei esita ega rakenda 
lõikes 1 osutatud tegevuskava või kui 
kõnealune kava on ilmselgelt ebapiisav 
olukorra parandamiseks, võib komisjon 
võtta vastu rakendusaktid, millega 
peatatakse artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed.

2. Kui liikmesriik ei esita ega rakenda 
selle artikli lõikes 1 osutatud tegevuskava 
või kui kõnealune kava on ilmselgelt 
ebapiisav olukorra parandamiseks või kui 
seda ei ole kohaldatud vastavalt komisjoni 
lõikes 1 osutatud kirjalikule taotlusele, 
võib komisjon võtta vastu rakendusaktid, 
millega peatatakse artikli 19 lõikes 3 
osutatud igakuised maksed või artiklis 30 
osutatud vahemaksed. Need rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 101 
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega asjaomaste 
kulude suhtes, mida liikmesriik, kus 
puudused esinevad, on kandnud esimeses 
lõigus osutatud rakendusaktidega 
kindlaksmääratava ajavahemiku jooksul, 
mis ei ole pikem kui 12 kuud. Kui 
peatamise põhjuseks olevad asjaolud 
püsivad, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega pikendatakse 
kõnealust tähtaega täiendavate 
ajavahemike võrra, kuid mis ei ületa kokku 
12 kuud. Kinnipeetud summasid võetakse 
arvesse artiklis 53 osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmisel.

Peatamist kohaldatakse kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega asjaomaste 
kulude suhtes, mida liikmesriik, kus 
puudused esinevad, on kandnud esimeses 
lõigus osutatud rakendusaktidega 
kindlaksmääratava ajavahemiku jooksul, 
mis ei ole pikem kui 12 kuud. Kui 
peatamise põhjuseks olevad asjaolud 
püsivad, võib komisjon võtta vastu 
rakendusaktid, millega pikendatakse 
kõnealust tähtaega täiendavate 
ajavahemike võrra, kuid mis ei ületa kokku 
12 kuud. Kinnipeetud summasid võetakse 
arvesse artiklis 53 osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmisel.

89. Käesoleva artikliga ettenähtud 
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rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 101 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.
Enne lõikes 2 osutatud rakendusaktide 
vastuvõtmist teatab komisjon oma 
kavatsusest asjaomasele liikmesriigile ja 
palub tal vastata ajavahemiku jooksul, mis 
ei tohi olla lühem kui 30 päeva.

3. Enne lõikes 2 osutatud 
rakendusaktide vastuvõtmist teatab 
komisjon oma kavatsusest asjaomasele 
liikmesriigile ja palub tal vastata 
ajavahemiku jooksul, mis ei tohi olla 
lühem kui 30 päeva. Kui asjaomane 
liikmesriik vastas ja esitas oma märkused 
ning komisjon leidis, et need märkused on 
ebapiisavad, esitab komisjon vajaduse 
korral ja hiljemalt rakendusakti 
vastuvõtmisel põhjenduse, miks esitatud 
märkused ei olnud piisavad.

Rakendusaktides, millega määratakse 
kindlaks artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed, tuleb võtta arvesse käesoleva 
lõike esimese lõigu alusel vastu võetavaid 
rakendusakte.

Rakendusaktides, millega määratakse 
kindlaks artikli 19 lõikes 3 osutatud 
igakuised maksed või artiklis 30 osutatud 
vahemaksed, tuleb võtta arvesse lõike 1 
kolmanda lõigu alusel vastu võetavaid 
delegeeritud õigusakte.

Or. en


