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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ jõuti järeldusele, 
et on vaja jätkuvalt suurendada ühise 
põlumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP“) 
vastavust tuleviku probleemidele ja 
võimalustele, edendades tööhõivet, 
majanduskasvu ja investeeringuid, 
võideldes kliimamuutustega ja nendega 
kohanedes ning tuues teadusuuringud ja 
innovatsiooni laboriseinte vahelt välja 
põldudele ja turgudele. Samuti peaks ÜPP 
aitama lahendada kodanike muresid seoses 
kestliku põllumajandustootmisega.

(1) Komisjoni 29. novembri 
2017. aasta teatises Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele pealkirjaga „Toidutootmise ja 
põllumajanduse tulevik“ jõuti järeldusele, 
et on vaja jätkuvalt suurendada ühise 
põlumajanduspoliitika (edaspidi „ÜPP“) 
vastavust tuleviku probleemidele ja 
võimalustele, edendades tööhõivet ja 
investeeringuid, tõstes tööstandardeid, 
võideldes kliimamuutustega ja nendega 
kohanedes ning tuues teadusuuringud ja 
innovatsiooni laboriseinte vahelt välja 
põldudele ja turgudele. Samuti peaks ÜPP 
aitama lahendada kodanike muresid seoses 
kestliku põllumajandustootmise ja maaelu 
arenguga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49a) Komisjoni 20. mai 2020. aasta 
teatises „Strateegia „Talust taldrikule“ 
õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku 
toidusüsteemi edendamiseks“ 
rõhutatakse, et on tähtis tagada Euroopa 
sotsiaalõiguste sambas sätestatud 
peamiste põhimõtete järgimine. Õiglaste, 
tugevate ja kestlike toidusüsteemide 
loomisel mängivad olulist rolli töötajate 
sotsiaalkaitse, töö- ja elamistingimuste 
ning tervise ja ohutuse kaitsega seotud 
kaalutlused. ÜPP peaks olema vahend, 
millega edendatakse Euroopa 
sotsiaalõiguste samba eesmärke.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) ÜPP oluline osa on tingimuslikkus; 
eriti seoses ÜPP keskkonna- ja 
kliimakomponentidega, aga ka rahvatervise 
ja loomadega seotud küsimuste puhul. 
Seetõttu tuleb tingimuslikkuse süsteemi 
toimivuse tagamiseks teha kontrolle ning 
vajaduse korral kohaldada karistusi. 
Selleks et tagada eri liikmesriikide 
toetusesaajate võrdne kohtlemine, tuleks 
teatavad tingimuslikkusega seotud 
kontrollide ja karistuste üldeeskirjad 
kehtestada liidu tasandil.

(55) ÜPP oluline osa on tingimuslikkus, 
millega tagatakse, et maksetega 
edendatakse suuremat kestlikkust ning 
tagatakse põllumajandustootjate võrdne 
kohtlemine liikmesriikides ja nende vahel, 
eriti seoses ÜPP sotsiaal-, keskkonna- ja 
kliimakomponentidega, aga ka rahvatervise 
ja loomade heaolu puhul. Seetõttu tuleb 
tingimuslikkuse süsteemi toimivuse 
tagamiseks teha kontrolle ning vajaduse 
korral kohaldada karistusi. Selleks et 
tagada eri liikmesriikide toetusesaajate 
võrdne kohtlemine, tuleks teatavad 
tingimuslikkusega seotud üldeeskirjad ning 
rikkumistega seotud kontrollid ja 
karistused kehtestada liidu tasandil.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57) Liikmesriikidel peaks olema 
võimalik sätestada karistuste üksikasjad, 
kuid karistused peaksid olema 
proportsionaalsed, tõhusad ja hoiatavad ega 
tohiks piirata muid liidu või liikmesriikide 
õiguses sätestatud karistusi. Selleks et 
tagada liikmesriikide tulemuslik ja 
ühetaoline lähenemisviis, tuleb liidu 
tasandil ette näha minimaalne 
karistusmäär esmakordse hooletusest 
tingitud mittevastavuse eest; korduvuse 
korral peaks protsent olema suurem ning 
tahtlikkus võib kaasa tuua täieliku 
maksetest ilmajätmise. Karistuste 
proportsionaalsuse tagamiseks peaks 
liikmesriikidel olema õigus võtta 
väiksemate ja esmakordsete 
mittevastavuste puhuks kasutusele varajase 
hoiatamise süsteem.

(57) Liikmesriikidel peaks olema 
võimalik sätestada karistuste üksikasjad, 
kuid karistused peaksid olema 
proportsionaalsed, tõhusad ja hoiatavad ega 
tohiks piirata muid liidu või liikmesriikide 
õiguses sätestatud karistusi. Selleks et 
tagada liikmesriikide tulemuslik ja 
ühetaoline lähenemisviis, tuleb liidu 
tasandil ette näha minimaalsed 
karistusmäärad. Selliseid määrasid tuleks 
kohaldada esmakordse hooletusest tingitud 
mittevastavuse juhtude suhtes; korduvuse 
korral peaks protsent olema suurem ning 
tahtlikkus peaks potentsiaalselt kaasa 
tooma täieliku maksetest ilmajätmise. 
Kõnealust maksetest ilmajätmist 
rakendatakse viivitamata nende 
toetusesaajate korral, kes on mõistetud 
süüdi keskkonna, loomade heaolu või 
töötajate õiguste vastaste kuritegude eest. 
Karistuste proportsionaalsuse tagamiseks 
peaksid liikmesriigid võtma väiksemate ja 
esmakordsete mittevastavuste puhuks 
kasutusele varajase hoiatamise süsteemi, 
mille puhul teavitatakse toetusesaajat 
kohustusest võtta parandusmeetmed, 
võimaldades tal mittevastavus heastada. 
Halduskaristusi ei tohiks määrata 
mittevastavuse juhtudel, kui selle 
põhjuseks on vääramatu jõud või pädeva 
või muu asutuse poolt tunnistatud ilmsed 
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