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Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1a. kiidab heaks käesolevale 
resolutsioonile lisatud Euroopa 
Parlamendi avalduse, Euroopa 
Parlamendi ja komisjoni ühisavalduse 
ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni ühisavalduse, mis avaldatakse 
Euroopa Liidu Teataja C-seerias;

Or. en

Teavitamise eesmärgil esitatakse alljärgnevalt avalduse tekst

„Euroopa Parlamendi avaldus ÜPP rakendamise ja läbipaistvuse kohta

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) uus õigusraamistik annab liikmesriikidele riiklike 
strateegiakavade koostamisel ja rakendamisel suurema paindlikkuse. See võimaldab 
kohanduda kohalike vajadustega, tagades samal ajal, et lõplikud vahendite saajad täidavad 
üldisi rahastamiskõlblikkuse tingimusi. Uus rakendamismudel, millega võetakse kasutusele 
tulemuspõhine lähenemisviis, tähendab ka seda, et põllumajandusfondide haldamise ja 
kontrollimisega seotud vastutus antakse liidu tasandilt märkimisväärselt suures osas üle 
liikmesriikide ametiasutustele. 
 
Euroopa Parlament on seisukohal, et kaasseadusandjate vahel saavutatud 
institutsioonidevaheline kokkulepe sisaldab vajalikke kaitsemeetmeid, et vältida komisjoni 
poolt heaks kiidetud liikmesriikide riiklike strateegiakavade nõuetekohast rakendamist 
ohustada võivaid riske. Euroopa Parlament jälgib tähelepanelikult, kuidas liikmesriigid 
komisjoni poolt heaks kiidetud riiklikke strateegiakavu rakendavad, ning täidab täiel määral 
komisjoni töö järelevalvaja rolli, mis on talle antud aluslepingute alusel ja nagu on 
määratletud ÜPP määrustes.

Euroopa Parlament on seisukohal, et käesoleva määrusega tagatakse liidu finantshuvide tõhus 
kaitse, sealhulgas selliste andmete kogumine ja avaldamine, mis hõlmavad rühmi, kes tagavad 
tõhusa kontrolli huvide konfliktide, õigusnormide rikkumiste, topeltrahastamise probleemide 
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ja vahendite kuritegeliku väärkasutamise üle. Pidades silmas ühtse andmekaevevahendi 
kasutamist liikmesriikides, toetab Euroopa Parlament kohustust vaadata selle kohustuslikku 
kasutamist kõigis liikmesriikides käsitlev ettepanek läbi pärast 2025. aastaks esitatavat 
komisjoni aruannet, milles hinnatakse selle kasutamist ja koostalitlusvõimet.

Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühisavaldus iga-aastase tulemuslikkuse seire kohta

Euroopa Parlament ja komisjon tuletavad meelde, et pidades silmas uut rakendamismudelit ja 
tulemusraamistikku, mis kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames 
ajavahemikuks 2023–2027, on iga-aastased tulemusaruanded, iga-aastane seire ja iga kahe 
aasta tagant toimuv tulemuslikkuse läbivaatamine ÜPP strateegiakavades seatud eesmärkide 
täitmiseks väga olulised.

Euroopa Parlament ja komisjon on sellega seoses üksmeelel, et komisjonil tuleb igal aastal 
esitada Euroopa Parlamendile põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonis aruanne iga-
aastase tulemuslikkuse seire alal tehtud edusammude kohta.

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus lisameetmete kohta liidu 
eelarve kaitsmiseks pettuste ja eeskirjade eiramiste eest ühtse andmekaevevahendi 
üldise kohaldamise nõude kaudu

Nõukogu ja Euroopa Parlament kohustuvad vaatama läbi ettepaneku andmekaevevahendi 
kohustusliku kasutamise kohta liikmesriikides, võttes arvesse komisjoni 2025. aastaks 
esitatavat aruannet, milles hinnatakse ühtse andmekaevevahendi kasutamist ja selle 
koostalitlusvõimet, pidades silmas selle üldist kasutuselevõttu liikmesriikides.“


