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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) Komisjoni teatises „Toidutootmise 
ja põllumajanduse tulevik“ määratleti 
tulevase ÜPP strateegilise suunitlusena 
keskkonnahoiu ja kliimameetmete 
edendamine ning ELi keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse panustamine. Seega 
on tekkinud vajadus jagada keskkonna- ja 
kliimaalastel eesmärkidel liikmesriikide ja 
liidu tasandil põldude identifitseerimise 
süsteemi ja muid ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi andmeid. Seetõttu tuleks 
ette näha ühtse süsteemi raames kogutud 
ning keskkonna- ja kliimaeesmärkide 
seisukohalt oluliste andmete jagamine 
liikmesriikide ametiasutuste vahel ning 
liidu institutsioonide ja organitega. Selleks 
et suurendada tõhusust eri ametiasutustele 
kättesaadavate andmete kasutamisel 
Euroopa statistika koostamiseks, tuleks ka 
sätestada, et ühtsest süsteemist saadavad 
andmed tehakse statistilistel eesmärkidel 
kättesaadavaks asutustele, mis on osa 
Euroopa statistikasüsteemist.

(49) Komisjoni teatistes „Toidutootmise 
ja põllumajanduse tulevik“, „Euroopa 
roheline kokkulepe“, „Strateegia „Talust 
taldrikule“ õiglase, tervisliku ja 
keskkonnahoidliku toidusüsteemi 
edendamiseks“ ning „ELi elurikkuse 
strateegia aastani 2030“ määratleti 
tulevase ÜPP strateegilise suunitlusena 
keskkonnahoiu ja kliimameetmete 
edendamine ning ELi keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidesse ja -sihtidesse 
panustamine. Seega on tekkinud vajadus 
jagada keskkonna- ja kliimaalastel 
eesmärkidel liikmesriikide ja liidu tasandil 
põldude identifitseerimise süsteemi ja muid 
ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi andmeid. 
Seetõttu tuleks ette näha ühtse süsteemi 
raames kogutud ning keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide seisukohalt oluliste 
andmete jagamine liikmesriikide 
ametiasutuste vahel ning liidu 
institutsioonide ja organitega. Selleks et 
suurendada tõhusust eri ametiasutustele 
kättesaadavate andmete kasutamisel 
Euroopa statistika koostamiseks, tuleks ka 
sätestada, et ühtsest süsteemist saadavad 
andmed tehakse statistilistel eesmärkidel 
kättesaadavaks asutustele, mis on osa 
Euroopa statistikasüsteemist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) „mõjunäitaja“ – mõjunäitaja 
määruse (EL) …/… [ÜPP strateegiakava 
määrus] artikli 7 esimese lõigu punkti c 
tähenduses;
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Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)
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3a. Akrediteeritud makseasutuse 
vastutav isik koostab ja esitab artiklis 129 
osutatud andmeid kasutades komisjonile 
tulemusaruande, mis kajastab ÜPP 
riiklikus strateegiakavas sätestatud 
eesmärkide ja rohelise kokkuleppega 
seotud sihtide saavutamiseks tehtud 
edusamme, sealhulgas aruande 
mõjunäitajate kohta, ... [käesoleva 
määruse jõustumise alguskuupäevale] 
järgneva teise kalendriaasta 15. aprilliks 
ja seejärel iga kahe aasta tagant.
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da) aruanded, mis on koostatud 
määruse (EL) .../… [ÜPP strateegiakava 
määrus] artiklites 115 ja 121 osutatud 
mitmeaastase tulemuslikkuse seire jaoks 
ning mis kajastavad riiklikus ÜPP 
strateegiakavas sätestatud eesmärkide ja 
rohelise kokkuleppega seotud sihtide 
saavutamiseks elluviidud tegevusi ja 
tehtud edusamme, on korrektsed;
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2. Sertifitseerimisasutus peab valdama 
vajalikku tehnilist oskusteavet. 
Sertifitseerimisasutus on oma tegevuses 
sõltumatu nii makseasutusest kui ka 
asjaomasest koordineerivast asutusest ning 
kõnealusele asutusele akrediteeringu 
andnud asutusest ja ÜPP rakendamise ja 
seire eest vastutavatest asutustest.

2. Sertifitseerimisasutus peab valdama 
vajalikku tehnilist oskusteavet nii 
finantsjuhtimise alal kui ka seoses 
sekkumiste ja avalikke hüvesid 
kompenseerivate maksete alal kavandatud 
eesmärkide saavutamise hindamisega. 
Kõik andmed ja kogu teave, mida 
kasutatakse selleks, et 
sertifitseerimisasutused saaksid kinnitada, 
et ÜPP eesmärgid ja sihid on tõepoolest 
saavutatud, ning järelduste aluseks olevad 
andmed ja teave tehakse läbipaistval moel 
kättesaadavaks ning need peavad olema 
tõenduspõhised ja kolmandate isikute 
poolt kontrollitavad. Sertifitseerimisasutus 
on oma tegevuses sõltumatu nii 
makseasutusest kui ka asjaomasest 
koordineerivast asutusest ning kõnealusele 
asutusele akrediteeringu andnud asutusest 
ja ÜPP rakendamise ja seire eest 
vastutavatest asutustest.

Or. en


