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MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Siseturg peab pidevalt kohanema 
kiiresti muutuva keskkonnaga, mida 
iseloomustab digitaalne revolutsioon ja 
üleilmastumine. Digitaalse innovatsiooni 
uus ajastu pakub ettevõtjatele ja 
üksikisikutele jätkuvalt võimalusi, loob 
uusi tooteid ja ärimudeleid, kuid tekitab ka 
küsimusi reguleerimise ja jõustamise 
valdkonnas.

(2) Siseturg peab pidevalt kohanema 
kiiresti muutuva keskkonnaga, mida 
iseloomustab digitaalne revolutsioon ja 
üleilmastumine. Digitaalse innovatsiooni 
uus ajastu pakub ettevõtjatele ja 
üksikisikutele jätkuvalt võimalusi, tagades 
juurdepääsu uusima põlvkonna 
tehnoloogiate rahastamisele, loob uusi 
tooteid ja ärimudeleid, kuid tekitab ka 
küsimusi reguleerimise ja jõustamise 
valdkonnas. Teisest küljest nõuavad kõik 
turuosalised tarneahela suuremat 
läbipaistvust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Märkimisväärne osa liidu 
õigusaktidest käsitleb siseturu toimimist. 
Need hõlmavad eelkõige 
konkurentsivõimet, standardimist, 
tarbijakaitset, turujärelevalvet ja 
toiduahelat, kuid samuti eeskirju, mis 
käsitlevad äri-, kaubandus- ja 
finantstehinguid ning ausa konkurentsi 
edendamist, tagades seejuures võrdsed 
võimalused, mis on siseturu toimimiseks 
hädavajalik.

(3) Märkimisväärne osa liidu 
õigusaktidest käsitleb siseturu toimimist. 
Need hõlmavad eelkõige 
konkurentsivõimet, standardimist, 
tarbijakaitset, turujärelevalvet ja 
toiduahelat, kuid samuti eeskirju, mis 
käsitlevad äri-, kaubandus- ja 
finantstehinguid ning ausa konkurentsi 
edendamist, tagades seejuures ebaausate 
tavade vastu võitlemisega võrdsed 
võimalused, mis on siseturu toimimiseks 
hädavajalik.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa statistika arendamise, 
tegemise ja levitamise suhtes kohaldatakse 
eraldi Euroopa statistikaprogrammi, mis on 
loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 99/201347. Euroopa 
statistika tegemise ja levitamise 
järjepidevuse tagamiseks peaks uus 
programm sisaldama ka Euroopa 
statistikaprogrammiga hõlmatud tegevusi, 
luues raamistiku Euroopa statistika 
arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks. 
Uue programmiga tuleks kehtestada 
Euroopa statistika finantsraamistik, et 
tagada kvaliteetne, võrreldav ja 
usaldusväärne Euroopat käsitlev statistika, 
mis toetaks kõigi liidu 
poliitikavaldkondade kujundamist, 
elluviimist, järelevalvet ja hindamist.

(6) Euroopa statistika arendamise, 
tegemise ja levitamise suhtes kohaldatakse 
eraldi Euroopa statistikaprogrammi, mis on 
loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 99/201347. Euroopa 
statistika tegemise ja levitamise 
järjepidevuse tagamiseks peaks uus 
programm sisaldama ka Euroopa 
statistikaprogrammiga hõlmatud tegevusi, 
luues raamistiku Euroopa statistika 
arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks. 
Uue programmiga tuleks kehtestada 
Euroopa statistika finantsraamistik, et 
tagada värskeim, kvaliteetne, võrreldav ja 
usaldusväärne Euroopat käsitlev statistika 
kasutajate jaoks hõlpsasti kättesaadavas 
vormis, mis toetaks kõigi liidu 
poliitikavaldkondade kujundamist, 
elluviimist, järelevalvet ja hindamist.

_________________ _________________
47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 
99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 
2013–2017 kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 
12).

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 
99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 
2013–2017 kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 
12).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Seepärast on asjakohane luua 
siseturu, ettevõtete, sealhulgas mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõime ja Euroopa statistika 
programm (edaspidi „programm“). 

(7) Seepärast on asjakohane luua 
siseturu, ettevõtete, sealhulgas mikro-, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
konkurentsivõime ja Euroopa statistika 
programm (edaspidi „programm“). 
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Programm peaks kehtima seitse aastat 
(2021–2027).

Programm peaks kehtima seitse aastat 
(2021–2027), langedes kokku 
mitmeaastase finantsraamistiku 
kehtivusajaga.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kaasaegne siseturg edendab 
konkurentsi ja toob kasu tarbijatele, 
ettevõtetele ja töötajatele. Pidevalt 
muutuva siseturu võimaluste parem 
ärakasutamine peaks aitama Euroopa 
ettevõtetel luua töökohti ja laieneda 
piiriüleselt, pakkuda suuremat valikut 
teenuseid parema hinnaga ning säilitada 
samal ajal kõrged standardid nii tarbijatele 
kui ka töötajatele. Selle saavutamiseks 
peaks programm aitama kõrvaldada 
allesjäänud tõkkeid ja tagama 
õigusraamistiku, mis arvestaks uute 
uuenduslike ärimudelitega.

(9) Kaasaegne siseturg edendab 
konkurentsi ja toob kasu tarbijatele, 
ettevõtetele ja töötajatele. Pidevalt 
muutuva siseturu võimaluste parem 
ärakasutamine peaks aitama Euroopa 
ettevõtetel oma suurusest sõltumatult luua 
uusi töökohti ja laieneda piiriüleselt, 
pakkuda suuremat valikut teenuseid 
parema hinnaga ning säilitada samal ajal 
kõrged standardid nii tarbijatele kui ka 
töötajatele. Selle saavutamiseks peaks 
programm aitama kõrvaldada allesjäänud 
tõkkeid ja tagama õigusraamistiku, mis 
arvestaks uute uuenduslike ärimudelite ja 
idufirmade tüüpi algatustega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Õiguslikud siseturutakistused on 
paljude tööstustoodete puhul kõrvaldatud 
ennetusmehhanismide ja ühiste eeskirjade 
vastuvõtmise kaudu ning vastavate liidu 
eeskirjade puudumise korral vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte rakendamise 
kaudu. Valdkondades, kus liidu õigusaktid 
puuduvad, tähendab vastastikuse 
tunnustamise põhimõte seda, et ühes 
liikmesriigis seaduslikult turustatavate 
toodete suhtes kehtib vaba liikumise õigus 
ja neid võib müüa teises liikmesriigis. Kui 

(10) Õiguslikud siseturutakistused on 
paljude tööstustoodete puhul kõrvaldatud 
ennetusmehhanismide ja ühiste eeskirjade 
vastuvõtmise kaudu ning vastavate liidu 
eeskirjade puudumise korral vastastikuse 
tunnustamise põhimõtte rakendamise 
kaudu. Valdkondades, kus liidu õigusaktid 
puuduvad, tähendab vastastikuse 
tunnustamise põhimõte seda, et ühes 
liikmesriigis seaduslikult turustatavate 
toodete suhtes kehtib vaba liikumise õigus 
ja neid võib müüa teises liikmesriigis. Kui 
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aga vastastikuse tunnustamise kohaldamine 
on puudulik, raskendab see äriühingute 
pääsu teiste liikmesriikide turgudele. 
Vaatamata turu suurele integreeritusele 
kaupade valdkonnas, tähendab see kaotatud 
võimalusi majanduse jaoks üldiselt. 
Seepärast peaks programmi eesmärk olema 
parandada vastastikuse tunnustamise 
kohaldamist kaupade valdkonnas ja piirata 
ebaseaduslike ja nõuetele mittevastavate 
kaupade turule jõudmist.

aga vastastikuse tunnustamise kohaldamine 
on puudulik, raskendab see äriühingute, 
eriti piiriüleselt tegutsevate äriühingute 
pääsu teiste liikmesriikide turgudele. 
Vaatamata turu suurele integreeritusele 
kaupade valdkonnas, tähendab see kaotatud 
võimalusi majanduse jaoks üldiselt. 
Seepärast peaks programmi eesmärk olema 
parandada vastastikuse tunnustamise 
kohaldamist kaupade valdkonnas ja piirata 
ebaseaduslike ja nõuetele mittevastavate 
või tarbijate tervist kahjustada võivate 
kaupade turule jõudmist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Uued õigusliku reguleerimise ja 
jõustamisega seotud probleemid on seotud 
digitaalsest revolutsioonist tingitud kiiresti 
muutuva keskkonnaga, hõlmates näiteks 
selliseid probleeme nagu küberturvalisus, 
asjade internet ja tehisintellekt. Kahju 
tekkimise korral on oluline tooteohutust ja 
vastutust käsitlevate rangete eeskirjade 
olemasolu, millega tagada selline poliitiline 
reageering, mis võimaldab Euroopa 
kodanikel, sealhulgas tarbijatel ja 
ettevõtetel sellistest eeskirjadest kasu 
saada. Seepärast peaks programm kaasa 
aitama innovatsiooni edendava liidu 
tootevastutuse korra kiirele kohandamisele 
ja jõustamisele.

(11) Uued õigusliku reguleerimise ja 
jõustamisega seotud probleemid on seotud 
digitaalsest revolutsioonist tingitud kiiresti 
muutuva keskkonnaga, hõlmates näiteks 
selliseid probleeme nagu küberturvalisus, 
asjade internet ja tehisintellekt. Kahju 
tekkimise korral on oluline tooteohutust ja 
vastutust käsitlevate rangete ning selgelt ja 
arusaadavalt sõnastatud eeskirjade 
olemasolu, millega tagada selline poliitiline 
reageering, mis võimaldab Euroopa 
kodanikel, sealhulgas tarbijatel ja 
ettevõtetel sellistest eeskirjadest kasu 
saada. Seepärast peaks programm kaasa 
aitama innovatsiooni edendava liidu 
tootevastutuse korra kiirele kohandamisele 
ja jõustamisele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Liidu õigusaktidele mittevastavate (12) Liidu õigusaktidele mittevastavate 



AD\1174021ET.docx 7/41 PE623.920v02-00

ET

toodete turuleviimine seab ebasoodsasse 
olukorda need, kes nõudeid järgivad, ning 
võib ohustada tarbijaid. Mitmed ettevõtjad 
eiravad eeskirju kas teadmatusest või 
tahtlikult, et saada konkurentsieelist. 
Turujärelevalveasutused on sageli 
alarahastatud ja nende tegevusulatus jääb 
ühe riigi piiresse, samal ajal kui ettevõtjad 
kauplevad liidu või isegi ülemaailmsel 
tasandil. Turujärelevalveasutustel on 
eelkõige e-kaubanduse puhul suuri raskusi 
kolmandatest riikidest imporditud, kuid 
nõuetele mittevastavate toodete jälgimisega 
ja nende jurisdiktsioonis vastutava asutuse 
kindlakstegemisega. Seepärast peaks 
programm püüdma parandada toodete 
nõuetele vastavust, pakkudes ettevõtjatele 
sobilikke stiimuleid, tõhustades vastavuse 
kontrollimist ning edendades täitevasutuste 
tihedamat piiriülest koostööd. Samuti 
peaks programm kaasa aitama olemasoleva 
turujärelevalve raamistiku tugevdamisele, 
toetama eri liikmesriikide 
turujärelevalveasutuste ühismeetmeid, 
parandama teabevahetust ning edendama 
turujärelevalvetoimingute lähenemist ja 
tihedamat lõimumist.

või ilma tüübikinnituseta toodete 
turuleviimine seab ebasoodsasse olukorda 
need, kes nõudeid järgivad, ning võib 
ohustada tarbijaid. Mitmed ettevõtjad 
eiravad eeskirju kas teadmatusest või 
tahtlikult, et saada konkurentsieelist. 
Turujärelevalveasutused on sageli 
alarahastatud ja nende tegevusulatus jääb 
ühe riigi piiresse, samal ajal kui ettevõtjad 
kauplevad liidu tasandil, piiriüleselt või 
isegi ülemaailmsel tasandil. 
Turujärelevalveasutustel on eelkõige e-
kaubanduse puhul suuri raskusi 
kolmandatest riikidest imporditud, kuid 
nõuetele mittevastavate toodete jälgimisega 
ja nende jurisdiktsioonis vastutava asutuse 
kindlakstegemisega. Seepärast peaks 
programm püüdma parandada toodete 
nõuetele vastavust, pakkudes ettevõtjatele 
sobilikke stiimuleid, tõhustades vastavuse 
kontrollimist ning edendades täitevasutuste 
tihedamat piiriülest koostööd. Samuti 
peaks programm kaasa aitama olemasoleva 
turujärelevalve raamistiku tugevdamisele, 
toetama eri liikmesriikide 
turujärelevalveasutuste ühismeetmeid, 
parandama teabevahetust ning edendama 
turujärelevalvetoimingute lähenemist ja 
tihedamat lõimumist.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Võrgupõhiste kaubandus- ja 
reisiteenuste tõttu ei tunne tarbijaturud 
enam riigipiire ja seepärast on oluline 
tagada, et liidus elavatele tarbijatele oleks 
tagatud piisav kaitse kolmandates riikides 
asuvatelt ettevõtjatelt kaupade ja teenuste 
importimisel. Seepärast peaks programm 
võimaldama vajaduse korral toetada 
koostööd peamisteks 
kaubanduspartneriteks olevate kolmandate 

(14) Võrgupõhiste kaubandus- ja 
reisiteenuste pideva ja kiire arengu tõttu ei 
tunne tarbijaturud enam riigipiire ja 
seepärast on oluline tagada, et liidus 
elavatele tarbijatele oleks tagatud piisav 
kaitse kolmandates riikides asuvatelt 
ettevõtjatelt kaupade ja teenuste 
importimisel. Seepärast peaks programm 
võimaldama toetada koostööd peamisteks 
kaubanduspartneriteks olevate kolmandate 
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riikide asutustega. riikide asutustega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Programmi eesmärkide 
saavutamiseks ning kodanike ja ettevõtete 
elu lihtsustamiseks on vaja kvaliteetseid 
kasutajakeskseid avalikke teenuseid. See 
tähendab, et haldusasutused peavad 
hakkama kasutama uusi töövõtteid, 
kaotama barjäärid oma haldusala eri osade 
vahel ning osalema kõnealuste avalike 
teenuste loomises koos kodanike ja 
ettevõtetega. Piiriülese tegevuse pidev ja 
kindel kasv siseturul nõuab ajakohast 
teavet ettevõtete ja kodanike õiguste kohta, 
aga ka haldusformaalsusi selgitavat teavet. 
Lisaks muutub oluliseks õigusnõustamine 
ja abi riikidevahelisel tasandil tekkinud 
probleemide lahendamisel. Samuti tuleb 
lihtsal ja tõhusal viisil luua side riiklike 
haldusasutuste vahel ja hinnata siseturu 
toimimist kohapeal. Programm peaks seega 
toetama järgmisi olemasolevaid siseturu 
juhtimise vahendeid: portaali „Teie 
Euroopa,“ mis peaks olema tulevase ühtse 
digivärava alustala, portaali „Teie Euroopa 
Nõuanne,“ SOLVITit, siseturu 
infosüsteemi ja siseturu tulemustabelit, et 
parandada kodanike igapäevaelu ja 
suurendada ettevõtete suutlikkust 
piiriüleselt kaubelda.

(16) Programmi eesmärkide 
saavutamiseks ning kodanike ja ettevõtete 
elu lihtsustamiseks on vaja kvaliteetseid 
kasutajakeskseid avalikke teenuseid kõigis 
valdkondades. See tähendab, et 
haldusasutused peavad hakkama kasutama 
uusi töövõtteid, kaotama barjäärid oma 
haldusala eri osade vahel ning osalema 
kõnealuste avalike teenuste loomises koos 
kodanike ja ettevõtetega kohalikul, 
piirkondlikul, piiriülesel ja riiklikul 
tasandil ning tagama hõlpsamini 
juurdepääsetavad avalikud veebisaidid, 
kus on lihtne leida olulist teavet (AM61, 
ECR). Piiriülese tegevuse pidev ja kindel 
kasv siseturul nõuab korrapäraselt 
ajakohastatud teavet ettevõtete ja 
kodanike õiguste ja kohustuste kohta, aga 
ka vastavate tegevustega kaasnevaid 
haldusformaalsusi ja makse selgitavat 
teavet. Lisaks muutub oluliseks 
õigusnõustamine ja abi riikidevahelisel 
tasandil tekkinud probleemide 
lahendamisel. Samuti tuleb lihtsal ja 
tõhusal viisil luua vajaduse korral side 
piirkondlike ja riiklike haldusasutuste 
vahel ning hinnata siseturu toimimist 
kohapeal. Programm peaks seega toetama 
järgmisi olemasolevaid siseturu juhtimise 
vahendeid: portaali „Teie Euroopa,“ mis 
peaks olema tulevase ühtse digivärava 
alustala, portaali „Teie Euroopa Nõuanne,“ 
SOLVITit, siseturu infosüsteemi ja siseturu 
tulemustabelit, et parandada kodanike 
igapäevaelu ja suurendada ettevõtete 
suutlikkust piiriüleselt kaubelda.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Samuti peaks programm edendama 
rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast 
võitlust käsitleva liidu õigusraamistiku 
nõuetekohast ja täielikku rakendamist ja 
kohaldamist liikmesriikides ning edasise 
poliitika väljatöötamist uute probleemide 
lahendamiseks kõnealuses valdkonnas. 
Programm peaks toetama üleeuroopalist 
huvi pakkuvate rahvusvaheliste 
organisatsioonide, näiteks Euroopa 
Nõukogu rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise meetmeid hindava 
eksperdikomitee asjaomast tegevust.

(18) Samuti peaks programm edendama 
rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast 
võitlust käsitleva liidu õigusraamistiku 
nõuetekohast ja täielikku rakendamist ja 
kohaldamist liikmesriikides ning edasise 
poliitika väljatöötamist uute probleemide 
lahendamiseks kõnealuses valdkonnas, et 
leida lahendused nende nähtuste 
ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks 
ning viia need ellu. Programm peaks 
toetama üleeuroopalist huvi pakkuvate 
rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks 
Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise meetmeid hindava 
eksperdikomitee asjaomast tegevust.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Arvestades, et Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 3 sätestatud siseturg 
hõlmab süsteemi, mis tagab, et konkurentsi 
ei moonutata, peaks programm toetama 
liidu konkurentsipoliitikat, võrgustikke 
ning koostööd liikmesriikide ametiasutuste 
ja kohtutega, aga ka laiema sidusrühmade 
ringi kaasamist, et tutvustada ja selgitada 
liidu konkurentsipoliitikast tulenevaid 
õigusi, eeliseid ja kohustusi.

(20) Arvestades, et Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 3 sätestatud siseturg 
hõlmab süsteemi, mis tagab, et konkurentsi 
ei moonutata, peaks programm toetama 
liidu konkurentsipoliitikat, võrgustikke 
ning koostööd liikmesriikide ja 
rahvusvaheliste ametiasutuste ja 
kohtutega, aga ka laiema sidusrühmade 
ringi kaasamist, et tutvustada ja selgitada 
liidu konkurentsipoliitikast tulenevaid 
õigusi, eeliseid ja kohustusi.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23
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(23) VKEdel on ühised probleemid, mis 
suuremaid ettevõtteid samavõrd ei mõjuta, 
näiteks rahastamise ja oskustööliste 
leidmine, halduskoormuse leevendamine, 
loovuse ja innovatsiooni rakendamine, 
turulepääs ja rahvusvahelistumise 
edendamine. Programm peaks selliste 
turutõrgetega tegelema proportsionaalselt, 
moonutamata seejuures põhjendamatult 
konkurentsi siseturul.

(23) VKEdel on ühised probleemid, mis 
suuremaid ettevõtteid samavõrd ei mõjuta, 
näiteks rahastamise ja oskustööliste 
leidmine, halduskoormuse leevendamine, 
loovuse ja innovatsiooni rakendamine, 
turulepääs ja rahvusvahelistumise 
edendamine. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata VKEdele keeruliste tingimustega 
piirkondades, nagu mägi- või 
äärepoolseimad piirkonnad, kus VKEd on 
ainsad majandustegevuse ja tööhõive 
allikad. Programm peaks selliste 
turutõrgetega tegelema proportsionaalselt, 
moonutamata seejuures põhjendamatult 
konkurentsi siseturul.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Paljud liidu konkurentsivõime 
probleemid on seotud sellega, et VKEdel 
on raske juurde pääseda rahastamisele, sest 
neil tuleb näha suurt vaeva, et tõestada oma 
krediidivõimelisust, ja neil pole piisavalt 
tagatisi. Täiendavad rahastamisprobleemid 
tulenevad VKEde konkurentsivõime 
säilitamise vajadusest, näiteks tegeledes 
digiteerimise, rahvusvahelistumise ja 
innovatsiooniga ning oma töötajate oskuste 
täiendamisega. Piiratud juurdepääs 
rahastamisele mõjutab negatiivselt uute 
ettevõtete loomist, nende kasvu ja 
püsimajäämise määra, samuti uute 
ettevõtjate valmisolekut võtta üle elujõulisi 
ettevõtteid ettevõtte omanikuvahetuse 
kontekstis.

(24) Paljud liidu konkurentsivõime 
probleemid on seotud sellega, et VKEdel 
on raske juurde pääseda rahastamisele, sest 
neil tuleb näha suurt vaeva, et tõestada oma 
krediidivõimelisust, ja neil pole piisavalt 
tagatisi. Täiendavad rahastamisprobleemid 
tulenevad VKEde konkurentsivõime 
säilitamise vajadusest, näiteks tegeledes 
digiteerimise, rahvusvahelistumise ja 
innovatsiooniga ning oma töötajate oskuste 
täiendamisega. Piiratud juurdepääs 
rahastamisele mõjutab negatiivselt uute 
ettevõtete loomist, nende kasvu, kohalikku 
majandust ja ettevõtete püsimajäämise 
määra, samuti uute ettevõtjate valmisolekut 
võtta üle elujõulisi ettevõtteid ettevõtte 
omanikuvahetuse kontekstis.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Programm peaks pakkuma 
VKEdele tõhusat tuge kogu nende elutsükli 
vältel. See peaks tuginema VKEde ja 
tööstussektoriga seoses saavutatud 
ainulaadsetele teadmistele ja 
asjatundlikkusele ning pikaajalisele 
koostöökogemusele Euroopa, riikliku ja 
piirkondliku tasandi sidusrühmadega. 
Toetus peaks tuginema heale kogemusele 
seoses Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga, 
mis on ühtne teeninduspunkt, mille kaudu 
aidatakse VKEdel parandada 
konkurentsivõimet ja arendada äritegevust 
nii siseturul kui ka muudel turgudel. 
Võrgustik kavatseb jätkata teenuste 
pakkumist teiste liidu programmide, 
eelkõige programmi „Horisont 2020“ 
raames, kasutades nende programmide 
rahalisi vahendeid. Lisaks sellele peaks 
uute ettevõtjate mentorlussüsteem jääma 
vahendiks, mis võimaldab värsketel 
ettevõtjatel või nendeks saada soovijatel 
hankida ettevõtluskogemust kontakti kaudu 
mõne teise riigi kogenud ettevõtjaga ja 
seega parandada ettevõtlusalast võimekust. 
Programm peaks veelgi laienema ja 
suurendama oma geograafilist ulatust ning 
pakkuma seega ettevõtjatele rohkem 
selliseid kontaktivõimalusi, täiendades 
vajaduse korral liidu muid algatusi.

(27) Programm peaks pakkuma 
VKEdele tõhusat tuge kogu nende elutsükli 
vältel, ilma soolise diskrimineerimiseta, 
ning ergutama maapiirkondadest pärit 
noori tegelema ettevõtlusega, et vältida 
seeläbi maapiirkondade rahvastikukadu. 
See peaks tuginema VKEde ja 
tööstussektoriga seoses saavutatud 
ainulaadsetele teadmistele ja 
asjatundlikkusele ning pikaajalisele 
koostöökogemusele Euroopa, riikliku ja 
piirkondliku tasandi sidusrühmadega. 
Toetus peaks tuginema heale kogemusele 
seoses Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga, 
mis on ühtne teeninduspunkt, mille kaudu 
aidatakse VKEdel parandada 
konkurentsivõimet ja arendada äritegevust 
nii siseturul kui ka muudel turgudel. 
Võrgustik kavatseb jätkata teenuste 
pakkumist teiste liidu programmide, 
eelkõige programmi „Horisont 2020“ 
raames, kasutades nende programmide 
rahalisi vahendeid. Lisaks sellele peaks 
uute ettevõtjate mentorlussüsteem jääma 
vahendiks, mis võimaldab värsketel 
ettevõtjatel või nendeks saada soovijatel 
hankida ettevõtluskogemust kontakti kaudu 
mõne teise riigi kogenud ettevõtjaga ja 
seega parandada ettevõtlusalast võimekust. 
Programm peaks veelgi laienema ja 
suurendama oma geograafilist ulatust ning 
pakkuma seega ettevõtjatele rohkem 
selliseid kontaktivõimalusi, täiendades 
vajaduse korral liidu muid algatusi.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
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(28) Klastrid on strateegiline vahend 
VKEde konkurentsivõime suurendamiseks 

(28) Klastrid on strateegiline vahend 
VKEde konkurentsivõime suurendamiseks 
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ja laiendamiseks, sest need pakuvad 
soodsat ettevõtluskeskkonda. Klastrite 
ühistegevuse algatused peaksid saavutama 
kriitilise massi, et kiirendada VKEde 
kasvu. Spetsiaalsete ökosüsteemide 
ühendamise kaudu loovad klastrid 
VKEdele uusi ärivõimalusi ja lõimivad 
need paremini Euroopa ja maailma 
strateegilistesse väärtusahelatesse. Tuleks 
toetada riikidevaheliste 
partnerlusstrateegiate väljatöötamist ja 
ühismeetmete elluviimist, mida toetab 
Euroopa klastrite koostööplatvorm. 
Jätkusuutlikku partnerlust tuleks toetada 
rahastamise jätkamisega, tingimusel et 
saavutatakse tulemuste ja osalemise suhtes 
seatud eesmärgid. Otsetoetust VKEdele 
tuleks anda klastriorganisatsioonide kaudu, 
kui tegemist on järgmisega: 
kõrgetasemelise tehnoloogia, uute 
ärimudelite, vähese CO2-heitega ja 
ressursitõhusate lahenduste kasutuselevõtt, 
loovuse ja disaini edendamine, oskuste 
täiendamine, andekate inimeste kaasamine, 
ettevõtluse kiirendamine ja 
rahvusvahelistumine. Kaasata tuleks muud 
VKEdele suunatud spetsiaalsed 
toetusmeetmed, mis on mõeldud 
tööstusliku ümberkujundamise ja aruka 
spetsialiseerumise strateegiate rakendamise 
hõlbustamiseks. Programm peaks seega 
aitama kaasa majanduskasvule ja looma 
seoseid liidu (digitaalsete) 
innovatsioonikeskuste ning 
ühtekuuluvuspoliitika ja programmi 
„Euroopa horisont“ raames tehtavate 
investeeringutega. Uurida võib ka sünergiat 
programmiga „Erasmus“.

ja laiendamiseks, sest need pakuvad 
soodsat ettevõtluskeskkonda. Klastrite 
ühistegevuse algatused peaksid saavutama 
kriitilise massi, et kiirendada VKEde 
kasvu. Spetsiaalsete ökosüsteemide 
ühendamise kaudu loovad klastrid 
VKEdele uusi ärivõimalusi ja lõimivad 
need paremini Euroopa ja maailma 
strateegilistesse väärtusahelatesse. Tuleks 
toetada riikidevaheliste 
partnerlusstrateegiate väljatöötamist ja 
ühismeetmete elluviimist, mida toetab 
Euroopa klastrite koostööplatvorm. 
Jätkusuutlikku partnerlust tuleks toetada 
rahastamise jätkamisega, tingimusel et 
saavutatakse tulemuste ja osalemise suhtes 
seatud eesmärgid. Otsetoetust VKEdele 
tuleks anda klastriorganisatsioonide kaudu, 
kui tegemist on järgmisega: 
kõrgetasemelise tehnoloogia, uute 
ärimudelite, vähese CO2-heitega ja 
ressursitõhusate lahenduste kasutuselevõtt, 
loovuse ja disaini edendamine, oskuste 
täiendamine, andekate inimeste kaasamine, 
ettevõtluse kiirendamine ja 
rahvusvahelistumine. Kaasata tuleks muud 
VKEdele suunatud spetsiaalsed 
toetusmeetmed, mis on mõeldud 
tööstusliku ümberkujundamise ja aruka 
spetsialiseerumise strateegiate rakendamise 
hõlbustamiseks. Programm peaks seega 
aitama kaasa majanduskasvule ja looma 
seoseid liidu (digitaalsete) 
innovatsioonikeskuste ning 
ühtekuuluvuspoliitika, Erasmuse 
programmi ja programmi „Euroopa 
horisont“ raames tehtavate 
investeeringutega. Uurida võib ka sünergiat 
programmiga „Erasmus“.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44
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(44) Kõrgetasemeline tervisekaitse (44) Kõrgetasemeline tervisekaitse 
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toiduainete tarneahelas on vajalik siseturu 
tõhusaks toimimiseks. Ohutu ja 
jätkusuutlik toiduainete tarneahel on nii 
ühiskonna kui ka siseturu toimimise 
eeltingimus. Piiriülesed terviseohud ja 
toiduga seotud hirmud takistavad siseturu 
toimimist, piirates inimeste ja kaupade 
liikumist ning tekitades häireid tootmises.

põllumajanduslikus ja toiduainete 
tarneahelas on vajalik siseturu tõhusaks 
toimimiseks. Ohutu ja jätkusuutlik 
põllumajanduslik ja toiduainete tarneahel 
on nii ühiskonna kui ka siseturu toimimise 
eeltingimus. Piiriülesed terviseohud ja 
toiduga seotud hirmud takistavad siseturu 
toimimist, piirates inimeste ja kaupade 
liikumist ning tekitades häireid tootmises. 
Selleks et ennetada piiriüleseid terviseohte 
ja toiduga seotud hirme, tuleks 
programmist toetada konkreetseid 
meetmeid, nagu erakorraliste meetmete 
kehtestamine looma- ja taimetervist 
mõjutavate kriisiolukordade ja 
ettenägematute sündmuste puhul, luues 
seega mehhanismi otseseks 
juurdepääsuks liidu kriisireservile, et 
tegeleda nende hädaolukordadega 
kiiremini, tulemuslikumalt ja tõhusamalt. 
Seepärast tuleks prioriteediks seada uute 
ja tundmatute kahjurite ja haiguste 
ennetamine.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45
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(45) Liidu õiguse üldine eesmärk 
toiduahela valdkonnas on edendada 
inimeste, loomade ja taimede tervise kaitse 
kõrget taset kogu toiduahelas, toetada 
loomade heaolu edendamist, tagada 
tarbijate kaitse ja teavitatuse kõrge tase 
ning kõrgetasemeline keskkonnakaitse, 
sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, parandades seejuures Euroopa 
toidu ja sööda tootmise jätkusuutlikkust, 
tõhustades kvaliteedistandardeid kogu 
liidus, suurendades liidu toidu- ja 
söödatööstuse konkurentsivõimet ning 
soodustades töökohtade loomist.

(45) Liidu õiguse üldine eesmärk 
toiduahela valdkonnas on edendada 
inimeste, loomade ja taimede tervise kaitse 
kõrget taset kogu toiduahelas, toetada 
loomade heaolu edendamist, tagada 
põllumajanduses hõivatud rahvastikuosa 
rahuldav elatustase, tagada tarbijate kaitse 
ja teavitatuse kõrge tase ning 
kõrgetasemeline keskkonnakaitse, 
sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamine, parandades seejuures Euroopa 
toidu ja sööda tootmise jätkusuutlikkust, 
vähendades toidujäätmeid, tõhustades 
kvaliteedistandardeid kogu liidus, 
suurendades liidu toidu- ja söödatööstuse 
konkurentsivõimet ning soodustades 
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töökohtade loomist.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) Arvestades selliste meetmete erilist 
iseloomu, mis on seotud inimeste, loomade 
ja taimede tervise kaitse kõrge tasemega 
kogu toiduahela ulatuses, tuleb käesolevas 
määruses sätestada toetuskõlblikkuse 
erikriteeriumid toetuste andmiseks ja 
avalike hangete kasutamiseks. Erandina 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 
(EL, Euratom)61 („finantsmäärus“) ja 
tagantjärele kohaldamise välistamise 
põhimõttest peaksid erakorraliste meetmete 
kulud nende kiireloomulisuse ja 
ettenägematu olemuse tõttu olema 
rahastamiskõlblikud ja hõlmama ka 
kulusid, mis on tekkinud seoses loomataudi 
või taimekahjustaja esinemise kahtlusega, 
tingimusel et selline kahtlus leiab hiljem 
kinnitust ja sellest teavitatakse komisjoni. 
Komisjon peaks võtma vastavad 
eelarvelised kulukohustused ja tegema 
rahastamiskõlblike kuludega seotud 
maksed pärast juriidilistele kohustustele 
allakirjutamist ja liikmesriikide esitatud 
maksetaotluste hindamist. Kulud peaksid 
olema rahastamiskõlblikud ka selliste 
kaitsemeetmete puhul, mida on võetud 
olukorras, kus mõni loomataudidest või 
zoonoosidest esineb või levib kolmandas 
riigis, liikmesriigis või ülemeremaades ja -
territooriumidel ja ohustab otseselt 
tervisealast olukorda liidus, aga ka selliste 
kaitsemeetmete või muu asjassepuutuva 
tegevuse puhul, millega toetatakse 
taimetervisealast olukorda liidus.

(46) Arvestades selliste meetmete erilist 
iseloomu, mis on seotud inimeste, loomade 
ja taimede tervise kaitse kõrge tasemega 
kogu toiduahela ulatuses, tuleb käesolevas 
määruses sätestada toetuskõlblikkuse 
erikriteeriumid toetuste andmiseks ja 
avalike hangete kasutamiseks. Erandina 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 
(EL, Euratom)61 („finantsmäärus“) ja 
tagantjärele kohaldamise välistamise 
põhimõttest peaksid erakorraliste meetmete 
kulud nende kiireloomulisuse ja 
ettenägematu olemuse tõttu olema 
rahastamiskõlblikud ja hõlmama ka 
kulusid, mis on tekkinud seoses loomataudi 
või taimekahjustaja esinemise kahtlusega, 
tingimusel et selline kahtlus leiab hiljem 
kinnitust ja sellest teavitatakse komisjoni. 
Komisjon peaks võtma vastavad 
eelarvelised kulukohustused ja tegema 
rahastamiskõlblike kuludega seotud 
maksed pärast juriidilistele kohustustele 
allakirjutamist ja liikmesriikide esitatud 
maksetaotluste hindamist. Kui 
hädaolukordade põhjus toiduahelaga 
seotud inim-, looma- ja taimetervise 
valdkonnas võib peituda konkreetsetes 
liidu tavades, tuleks võtta meetmed nende 
tavade korrigeerimiseks. Kulud peaksid 
olema rahastamiskõlblikud ka selliste 
ennetus- ja kaitsemeetmete puhul, mida on 
võetud olukorras, kus mõni loomataudidest 
või zoonoosidest esineb või levib 
kolmandas riigis, liikmesriigis või 
ülemeremaades ja -territooriumidel ja 
ohustab otseselt tervisealast olukorda 
liidus, aga ka selliste kaitsemeetmete või 
muu asjassepuutuva tegevuse puhul, 
millega toetatakse taimetervisealast 
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olukorda liidus.

_________________ _________________
61 [lisada] 61 [lisada]
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(47) Liikmesriikide korraldatav ametlik 
kontroll on oluline vahend, mille abil 
kontrollida ja jälgida, kas liidu asjaomaseid 
nõudeid rakendatakse, järgitakse ja 
täidetakse. Ametlike kontrollisüsteemide 
tõhusus ja tulemuslikkus on ülioluline, et 
säilitada inimeste, loomade ja taimede 
ohutuse kõrge tase kogu toiduahelas ning 
tagada keskkonna ja loomade heaolu 
kõrgel tasemel kaitse. Selliste 
kontrollimeetmete jaoks peaks olema 
kättesaadav liidu rahaline toetus. Eelkõige 
peaksid rahalist toetust saama liidu 
referentlaborid, et aidata neil katta 
komisjoni poolt heaks kiidetud 
tööprogrammide rakendamisega 
kaasnevaid kulusid. Kuna ametlike 
kontrollide tõhusus sõltub ka sellest, kas 
kontrolliasutuste käsutuses on 
kvalifitseeritud tööjõudu, kellel on 
nõuetekohased teadmised liidu õigusest, 
peaks liit aitama kaasa nende koolitamisele 
ja pädevate asutuste korraldatud 
asjakohaste vahetusprogrammide 
korraldamisele.

(47) Võttes arvesse üha suuremal 
määral üleilmastunud 
põllumajanduslikku ja toiduainete 
tarneahelat, on liikmesriikide korraldatav 
ametlik kontroll oluline vahend, mille abil 
kontrollida ja jälgida, kas liidu asjaomaseid 
nõudeid rakendatakse, järgitakse ja 
täidetakse, eriti imporditud 
põllumajandustoodete ja toiduainete 
puhul. Ametlike kontrollisüsteemide 
tõhusus ja tulemuslikkus on ülioluline, et 
säilitada inimeste, loomade ja taimede 
ohutuse kõrge tase kogu toiduahelas ning 
tagada keskkonna ja loomade heaolu 
kõrgel tasemel kaitse. Selliste 
kontrollimeetmete jaoks peaks olema 
kättesaadav liidu rahaline toetus. Eelkõige 
peaksid rahalist toetust saama liidu 
referentlaborid, et aidata neil katta 
komisjoni poolt heaks kiidetud 
tööprogrammide rakendamisega 
kaasnevaid kulusid. Kuna ametlike 
kontrollide tõhusus sõltub ka sellest, kas 
kontrolliasutuste käsutuses on 
kvalifitseeritud tööjõudu, kellel on 
nõuetekohased teadmised liidu õigusest, 
peaks liit aitama kaasa nende koolitamisele 
ja pädevate asutuste korraldatud 
asjakohaste vahetusprogrammide 
korraldamisele.

Muudatusettepanek 21
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(70) Lisaks võiks toiduahela meetmeid, 
näiteks looma- ja taimetervisega seotud 
kriisiolukordade puhul rakendatavaid 
veterinaar- ja fütosanitaarmeetmeid, 
täiendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr [...]78 kehtestatud liidu 
ühise põllumajanduspoliitika 
programmitöö alla kuuluvate turupõhiste 
meetmetega.

(70) Lisaks võiks toiduahela meetmeid, 
näiteks looma- ja taimetervisega seotud 
kriisiolukordade puhul rakendatavaid 
veterinaar- ja fütosanitaarmeetmeid, 
täiendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr [...]78 kehtestatud liidu 
ühise põllumajanduspoliitika 
programmitöö alla kuuluvate turupõhiste 
meetmetega ainult siis, kui see on 
vältimatult vajalik ja sektori huvides.

__________________ __________________
78 COM(2018) 393 final. 78 COM(2018) 393 final.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 2016/42981 I osa 2. 
peatükis, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 2160/200382 ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 
999/200183 osutatud loomataudide põhjal 
tuleb koostada selliste loomataudide ja 
zoonooside loetelu, mis on erakorraliste 
meetmete ning likvideerimise, tõrje ja seire 
programmide raames rahastamiskõlblikud.

(76) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 2016/42981 I osa 2. 
peatükis, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 2160/200382 ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 
999/200183 osutatud loomataudide põhjal 
tuleb koostada selliste loomataudide ja 
zoonooside loetelu, mis on erakorraliste 
meetmete ning likvideerimise, tõrje ja seire 
programmide raames rahastamiskõlblikud.

_________________ _________________
81 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 
loomataudide kohta, millega muudetakse 
teatavaid loomatervise valdkonna 
õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks 
(loomatervise määrus) (ELT L 84, 
31.3.2016, lk 1).

81 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 
loomataudide kohta, millega muudetakse 
teatavaid loomatervise valdkonna 
õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks 
(loomatervise määrus) (ELT L 84, 
31.3.2016, lk 1).

82 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 
2160/2003 salmonella ja teiste 
konkreetsete toidupõhiste zoonootilise 
toimega mõjurite kontrolli kohta (ELT L 

82 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 
2160/2003 salmonella ja teiste 
konkreetsete toidupõhiste zoonootilise 
toimega mõjurite kontrolli kohta (ELT L 
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325, 12.12.2003, lk 1). 325, 12.12.2003, lk 1).
83 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 
2001. aasta määrus (EÜ) nr 999/2001, 
millega sätestatakse teatavate 
transmissiivsete spongioossete 
entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja 
likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 
31.5.2001, lk 1).

83 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 
2001. aasta määrus (EÜ) nr 999/2001, 
millega sätestatakse teatavate 
transmissiivsete spongioossete 
entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja 
likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 
31.5.2001, lk 1).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 77 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(77 a) On oluline teada, et äärmuslikud 
ilmastikunähtused eri liikmesriikides 
mõjutavad kahjurite ja loomahaiguste 
levikut ning et kliimamuutuste mõju 
liikmesriikides toob kaasa palju 
mitmesuguseid võimalikke ohte, mida ei 
tohi pidada Euroopa tasandil erandiks, 
vaid reaalseks võimaluseks.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 85 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85 a) Ühiste eesmärkide hindamiseks ei 
oleks vaja esitada ettepanekuid, millega 
loodaks üleliigseid ja uusi bürokraatlikke 
meetmeid. Näiteks ei oleks vaja 
liikmesriikidelt nõuda, et nad peaksid 
arvet edukalt läbiviidud riiklike 
veterinaar- ja fütosanitaarprogrammide 
kohta või töötaksid sel eesmärgil välja 
indeksi. Sellised andmed ei kajastaks 
piisavalt selgelt liikmesriigi loomataudi 
ennetuse strateegia tegelikku edu või 
seda, kas riigi strateegia oli vastavuses 
ELi tasandi strateegiaga, ning seetõttu 
oleks edastatud teave väär.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega luuakse programm 
siseturu toimimise ja ettevõtete, 
sealhulgas mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate konkurentsivõime 
parandamiseks ning raamistik Euroopa 
statistika arendamiseks, tegemiseks ja 
levitamiseks määruse (EÜ) nr 223/2009 
artikli 13 tähenduses (edaspidi 
„programm“).

Käesoleva määrusega luuakse ühtse turu 
programm, et tugevdada siseturgu ja 
parandada selle toimimist ettevõtete, 
eelkõige mikro-, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate konkurentsivõime 
vallas, ning põllumajandustoodete ja 
toiduainete tarneahelas, samuti luuakse 
raamistik Euroopa statistika arendamise, 
koostamise ja levitamise rahastamiseks 
(edaspidi „programm“).

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) parandada siseturu toimimist, 
kaitsta kodanikke, tarbijaid ja ettevõtteid, 
eriti mikro-, väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtjaid (VKEsid), ja 
suurendada nende mõjuvõimu, tagades 
liidu õiguse täitmise, hõlbustades 
turulepääsu, kehtestades standardeid ning 
edendades inimeste, loomade ja taimede 
tervist ja loomade heaolu; laiendada 
koostööd nii liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel kui ka liikmesriikide 
pädevate asutuste, komisjoni ja liidu 
detsentraliseeritud asutuste vahel;

(a) parandada siseturu toimimist, 
edendada territoriaalset ühtekuuluvust ja 
eelkõige kaitsta kodanikke, tarbijaid ja 
ettevõtteid, eriti mikro-, väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid), 
ja suurendada nende mõjuvõimu, toetades 
nende kestlikkust, tagades liidu õiguse 
täitmise, kindlustades võrdsed võimalused, 
hõlbustades turulepääsu, kehtestades 
standardeid ning kaitstes ja tugevdades 
inimeste, loomade ja taimede tervist ja 
loomade heaolu ning austust keskkonna 
vastu; laiendada koostööd nii 
liikmesriikide pädevate asutuste vahel kui 
ka liikmesriikide pädevate asutuste, 
komisjoni ja liidu detsentraliseeritud 
asutuste vahel;
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pakkuda kvaliteetset, võrreldavat ja 
usaldusväärset Euroopa statistikat, mis 
toetaks kõigi liidu poliitikavaldkondade 
kujundamist, järelevalvet ja hindamist ning 
aitaks poliitikakujundajatel, ettevõtetel, 
akadeemilistel ringkondadel, kodanikel ja 
meedial teha teadlikke otsuseid ja osaleda 
demokraatlikus protsessis.

(b) pakkuda ajakohastatud, 
kvaliteetset, võrreldavat, ja usaldusväärset 
Euroopa statistikat, mis on kõigi 
liikmesriikide ning nende asjaomaste 
riiklike ja piirkondlike statistikaametite 
vahel ühtlustatud ning mis toetaks kõigi 
liidu poliitikavaldkondade kujundamist, 
järelevalvet ja hindamist ning aitaks 
poliitikakujundajatel, ettevõtetel, 
akadeemilistel ringkondadel, 
ametiühingutel, kodanikel ja meedial teha 
teadlikke otsuseid ja osaleda 
demokraatlikus protsessis.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõhustada siseturgu, hõlbustada 
kaubandustõkete ennetamist ja 
kõrvaldamist, töötada välja, rakendada ja 
täita liidu õigusakte kaupade ja teenuste 
siseturu, riigihangete, turujärelevalve, 
äriühinguõiguse, lepinguõiguse ja 
lepinguvälise õiguse, rahapesuvastase 
tegevuse, kapitali vaba liikumise, 
finantsteenuste ja konkurentsi, sealhulgas 
juhtimisvahendite arendamise valdkonnas;

(a) tõhustada siseturgu, hõlbustada 
kaubandustõkete ennetamist ja 
kõrvaldamist, sealhulgas geograafilised 
takistused äärepoolseimates piirkondades, 
töötada välja, rakendada ja täita liidu 
õigusakte kaupade ja teenuste siseturu, 
riigihangete, turujärelevalve, 
äriühinguõiguse, lepinguõiguse ja 
lepinguvälise õiguse, rahapesuvastase 
tegevuse, pettuste ja maksudest 
kõrvalehoidmise ennetamise meetmed, 
kapitali vaba liikumise, finantsteenuste ja 
konkurentsi, sealhulgas juhtimisvahendite 
arendamise valdkonnas;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suurendada ettevõtete 
konkurentsivõimet, pöörates erilist 
tähelepanu VKEdele ja täiendavuse 
saavutamisele selliste meetmete kaudu, 
millega tagatakse VKEdele mitmesuguses 
vormis toetus, juurdepääs turgudele, sh 
nende rahvusvahelistumine, soodne 
ettevõtluskeskkond, konkurentsivõime 
tööstusharudes, tööstuse moderniseerimine 
ja ettevõtluse edendamine;

(b) suurendada ettevõtete 
konkurentsivõimet, pöörates erilist 
tähelepanu VKEdele ja täiendavuse 
saavutamisele selliste meetmete kaudu, 
millega tagatakse VKEdele mitmesuguses 
vormis toetus, juurdepääs turgudele, sh 
nende rahvusvahelistumine, soodne 
ettevõtluskeskkond, konkurentsivõime 
tööstusharudes, tööstuse moderniseerimine 
ning turu läbipaistvuse ja ettevõtluse 
edendamine, pöörata erilist tähelepanu 
maapiirkondade nais- ja noortele 
ettevõtjatele, et nad saaksid jääda oma 
maapiirkondadesse, ning hoida seeläbi 
ära maapiirkondade rahvastikukadu; 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) toetavad kvaliteetsete 
rahvusvaheliste finantsaruandluse ja 
auditeerimise standardite väljatöötamist, 
lihtsustavad nende integreerimist liidu 
õigusesse ja edendavad innovatsiooni ja 
parimaid tavasid äriühingute aruandluse 
valdkonnas;

ii) toetavad kvaliteetsete 
rahvusvaheliste finantsaruandluse ja 
auditeerimise standardite väljatöötamist, 
lihtsustavad nende integreerimist liidu 
õigusesse ja edendavad innovatsiooni ning 
parimaid tavasid ja läbipaistvust 
äriühingute aruandluse valdkonnas;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) suurendatakse tarbijate, ettevõtete 
ja kodanikuühiskonna mõjuvõimu, 
abistatakse ja haritakse neid; tagatakse 
tarbijakaitse kõrge tase, säästev tarbimine 
ja tooteohutus, eelkõige toetades pädevaid 
täitevasutusi, tarbijaid esindavaid 

i) suurendatakse tarbijate, ettevõtete 
ja kodanikuühiskonna mõjuvõimu, 
abistatakse, teavitatakse ja haritakse neid 
näiteks valitsuse juurdepääsetavate 
veebilehtede vahendusel; tagatakse 
tarbijakaitse kõrge tase, säästev tarbimine 
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organisatsioone ja koostöömeetmeid; 
tagatakse tarbijatele juurdepääs vaidluste 
lahendamise mehhanismidele ning antakse 
piisavat teavet turgude ja tarbijate kohta;

ja tooteohutus, eelkõige toetades pädevaid 
täitevasutusi, tarbijaid esindavaid 
organisatsioone ja koostöömeetmeid 
liikmesriikide vahel ja rahvusvahelisel 
tasandil, ning heade tavade ja teabe 
vahetamine, et kaitsta Euroopa tooteid 
siseturul ebaausa konkurentsi eest 
väljastpoolt; tagatakse tarbijatele 
juurdepääs vahekohtumenetlusele ja 
vaidluste lahendamise mehhanismidele 
ning antakse piisavat teavet turgude, 
tarbijate ja konfliktide lahendamise 
meetodite kohta;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) suurendatakse tarbijate, muude 
finantsteenuste lõppkasutajate ja 
kodanikuühiskonna osalemist 
finantsteenuste valdkonna poliitika 
kujundamises; edendatakse paremat 
arusaamist finantssektorist;

ii) suurendatakse tarbijate, muude 
finantsteenuste lõppkasutajate, 
ametiühingute ja kodanikuühiskonna 
osalemist finantsteenuste valdkonna 
poliitika kujundamises; edendatakse 
paremat arusaamist finantssektorist;

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) aidatakse kaasa inimeste, loomade 
ja taimede tervise kõrge taseme tagamisele 
kogu toiduahelas ja asjaomastes 
valdkondades, muu hulgas ennetades ja 
likvideerides loomataude ja 
taimekahjustajaid, ja toetada loomade 
heaolu parandamist, aga ka toidu säästvat 
tootmist ja tarbimist;

(e) aidatakse kaasa inimeste, loomade 
ja taimede tervise kõrge taseme tagamisele 
kogu põllumajandustoodete ja toiduainete 
tarneahelas ning seotud valdkondades, 
muu hulgas ennetades ja likvideerides 
loomataude ja taimekahjustajaid, võttes 
selleks loomade või taimede tervist 
mõjutavates ulatuslikes kriisiolukordades 
ja ettenägematute sündmuste korral ka 
erakorralisi meetmeid, ja toetada loomade 
heaolu parandamist, aga ka 
põllumajandusliku toidu säästvat tootmist 
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ja tarbimist taskukohaste hindadega, 
vähendades toidujäätmeid, suurendades 
tarbijate teadlikkust ja kasutades ära 
ringmajanduse pakutavaid eeliseid; 
seejuures keskendudes teadusuuringute, 
innovatsiooni ja heade tavade vahetamise 
stimuleerimisele kõigi eelnimetatud 
valdkondade sidusrühmade vahel;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) aidata kaasa uute VKEde 
asutamiseks soodsa keskkonna loomisele 
ebasoodsate tingimustega piirkondades, 
näiteks mägipiirkondades ja 
äärepoolseimates piirkondades, tagades, 
et 10 % olemasolevatest rahalistest 
vahenditest eraldatakse sellistele 
piirkondadele.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tehakse õigeaegselt, erapooletult ja 
kulutõhusal viisil Euroopa statistikat ja 
edastatakse seda Euroopa 
statistikasüsteemi raames määruse (EÜ) nr 
223/2009 artiklis 4 osutatud laiendatud 
partnerluse kaudu kõigile asjaomastele 
välisosalistele, kasutades mitmesuguseid 
andmeallikaid, täiustatud andmeanalüüsi 
meetodeid, arukaid süsteeme ja 
digitaaltehnoloogiat.

(f) tehakse õigeaegselt, erapooletult ja 
kulutõhusal viisil Euroopa statistikat ja 
edastatakse seda Euroopa 
statistikasüsteemi raames määruse (EÜ) nr 
223/2009 artiklis 4 osutatud laiendatud 
partnerluse kaudu kõigile asjaomastele 
välisosalistele, tehes tõhusat koostööd 
liikmesriikide statistikaametitega, 
kasutades mitmesuguseid andmeallikaid, 
täiustatud andmeanalüüsi meetodeid, 
arukaid süsteeme ja digitaaltehnoloogiat 
ning ühendatud ressursse, et saada 
võimalikult usaldusväärset ja ajakohast 
teavet.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendamise 
rahastamispakett aastatel 2021–2027 on 
jooksevhindades 4 088 580 000 eurot.

1. Programmi rakendamiseks 
ettenähtud rahastamispakett aastatel 2021–
2027 on jooksevhindades 4 608 580 000 
eurot.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 1 680 000 000 eurot artikli 3 lõike 2 
punktis e osutatud eesmärgi jaoks;

(c) 2 200 000 000 eurot artikli 3 lõike 2 
punktis f osutatud eesmärgi jaoks.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kasutusele tuleks võtta 
erimehhanism, mille kaudu on 
toidutarneahelal otsene juurdepääs 
komisjoni kriisireservile ulatuslike 
hädaolukordade korral, et tagada artikli 3 
lõike 2 punkti e kohaste meetmete piisav 
rahastamine.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Vahendid, mis on liikmesriikidele 
eraldatud koostöös liikmesriikidega 
toimuva eelarve täitmise raames, võib 
liikmesriikide palvel kanda üle 
programmile. Komisjon haldab neid 
vahendeid otseselt finantsmääruse artikli 
62 lõike 1 punkti a alusel või kaudselt 
kõnealuse artikli punkti c alusel. 
Võimaluse korral peetakse vahendite 
kasutamisel silmas asjaomase liikmesriigi 
huve.

6. Vahendid, mis on liikmesriikidele 
eraldatud koostöös liikmesriikidega 
toimuva eelarve täitmise raames, võib 
liikmesriikide palvel kanda üle 
programmile vaid juhtudel, kui võetud 
kohustusi ei täideta. Muid ühiselt 
hallatavaid programme ei tohiks mingil 
juhul nende eelarvet kärpides nõrgestada. 
Komisjon haldab neid vahendeid otseselt 
finantsmääruse artikli 62 lõike 1 punkti a 
alusel või kaudselt kõnealuse artikli punkti 
c alusel. Võimaluse korral peetakse 
vahendite kasutamisel silmas asjaomase 
liikmesriigi huve.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) on tagatud Euroopa õigusaktide 
ühtlustamine ja nende täitmine;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmist võib anda rahalisi 
toetusi ükskõik millises 
finantsmäärusekohases vormis, eelkõige 
toetuste, auhindade ja hangetena. 
Rahastamine võib toimuda ka 
segarahastamistoimingutes kasutatavate 
rahastamisvahendite kaudu.

2. Programmist võib anda rahalisi 
toetusi ükskõik millises 
finantsmäärusekohases vormis, eelkõige 
toetuste, auhindade ja hangetena. 
Rahastamine võib toimuda ka 
segarahastamistoimingutes kasutatavate 
rahastamisvahendite kaudu, andes 
juurdepääsu mitmele 
rahastamisprogrammile.

Muudatusettepanek 42
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi raames antakse ja hallatakse 
toetusi kooskõlas finantsmääruse VIII 
jaotisega.

Programmi raames antakse ja hallatakse 
toetusi kooskõlas finantsmääruse VIII 
jaotisega. Komisjon avaldab artikli 2 
lõikes 2 osutatud iga erieesmärgi kohta 
vastu võetud tööprogrammid, esitades 
eraldatavate toetuste täpse summa.

Selgitus

See on ELi programmide juhtimises välja kujunenud tava.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) õigete tingimuste loomine, et anda 
kõigile siseturu osalistele, sealhulgas 
ettevõtetele, kodanikele ja tarbijatele, 
kodanikuühiskonnale ja avaliku sektori 
asutustele rohkem mõjuvõimu läbipaistva 
teabe ja teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate, parimate tavade vahetamise, 
hea tava edendamise, kogemuste ja 
teadmiste vahetamise ning koolituste 
korraldamise kaudu;

(a) õigete tingimuste loomine, et anda 
kõigile siseturu osalistele, sealhulgas 
ettevõtetele, ametiühingutele, kodanikele 
ja tarbijatele, kodanikuühiskonnale ja 
avaliku sektori asutustele rohkem 
mõjuvõimu läbipaistva teabe ja teadlikkuse 
suurendamise kampaaniate, parimate 
tavade vahetamise, hea tava edendamise, 
kogemuste ja teadmiste vahetamise ning 
koolituste korraldamise kaudu;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) mehhanismide loomine liidu 
kodanike, tarbijate, lõppkasutajate, 
kodanikuühiskonna ja ettevõtjate esindajate 
jaoks, et aidata kaasa nende osalemisele 
poliitilistes aruteludes, 
poliitikavaldkondades ja otsustusprotsessis, 

(b) mehhanismide loomine liidu 
kodanike, töötajate, tarbijate, 
lõppkasutajate, kodanikuühiskonna ja 
ettevõtjate esindajate jaoks, et aidata kaasa 
nende osalemisele poliitilistes aruteludes, 
poliitikavaldkondades ja otsustusprotsessis, 
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toetades eelkõige esindusorganisatsioonide 
toimimist nii riiklikul kui ka liidu tasandil;

toetades eelkõige esindusorganisatsioonide 
toimimist nii riiklikul kui ka liidu tasandil;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) turutõkete, halduskoormuse ning 
eraldatusest ja kaugusest tingitud kulude 
kaotamine Euroopa turult 
äärepoolseimates piirkondades ning 
soodsa ettevõtluskeskkonna loomine 
VKEdele, et saada kasu siseturust;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ettevõtluskeskkonna ja 
ettevõtluskultuuri, sealhulgas uute 
ettevõtjate mentorlussüsteemi edendamine 
ning idu- ja kasvufirmade ja ettevõtete 
jätkusuutlikkuse toetamine.

(f) ettevõtluskeskkonna ja 
ettevõtluskultuuri edendamine, eelkõige 
naiste ja noorte hulgas, pöörates erilist 
tähelepanu maapiirkondades elavatele 
noortele, sealhulgas uute ettevõtjate 
mentorlussüsteemi edendamine ning idu- ja 
kasvufirmade ja ettevõtete jätkusuutlikkuse 
toetamine ja uute teenuste loomine. 
keskendumine selliste ärialgatuste nagu 
noorte ettevõtjate algatus väljatöötamisele 
ülikooli keskkonnas ning selle mõiste 
tunnustamisele Euroopa tasandil.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) liikmesriigis või sellega seotud i) liikmesriigis või sellega seotud 
ülemeremaal või -territooriumil või 
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ülemeremaal või -territooriumil; äärepoolseimas piirkonnas;

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 5 
lõikes 2 osutatud riiklikud statistikaametid 
ja muud riiklikud asutused;

(a) määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 5 
lõikes 2 osutatud riiklikud statistikaametid 
ja võimaluse korral piirkondlikud 
statistikaametid ja muud riiklikud 
asutused;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) meetmete puhul, millega täidetakse 
käesoleva määruse artikli 3 lõike 2 punktis 
f osutatud erieesmärki, määruse (EL) nr 
223/2009 artikli 5 lõikes 2 osutatud 
riiklikud statistikaametid ja muud riiklikud 
asutused.

(h) meetmete puhul, millega täidetakse 
käesoleva määruse artikli 3 lõike 2 punktis 
f osutatud erieesmärki, määruse (EL) nr 
223/2009 artikli 5 lõikes 2 osutatud 
riiklikud ja piirkondlikud statistikaametid 
ja muud riiklikud asutused.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu tööprogrammid, millega täidetakse I 
lisa artikli 3 lõikes 2 osutatud erieesmärki. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

2. Komisjonil on õigus võtta 
käesoleva määruse täiendamiseks 
kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega võetakse vastu 
tööprogrammid vastavalt I lisa artikli 3 
lõikes 2 osutatud erieesmärgile.

Muudatusettepanek 51
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon rakendab programmi 
ning selle meetmete ja tulemustega seotud 
teavitus- ja teabevahetusmeetmeid. 
Programmile eraldatud rahalised vahendid 
peavad ühtlasi aitama kaasa liidu 
poliitiliste prioriteetide tutvustamisele, 
niivõrd kui need on seotud artiklis 3 
osutatud eesmärkidega.

2. Komisjon rakendab programmiga 
seotud teavitus- ja teabevahetusmeetmeid, 
et suurendada tarbijate, kodanike ja 
ettevõtjate (eelkõige põllumajanduslikus 
ja toiduainete tarneahelas) teadlikkust 
käesoleva määruse rahastamisvahendite 
kaudu pakutavatest vahenditest ning selle 
meetmetest ja tulemustest. Programmile 
eraldatud rahalised vahendid peavad 
ühtlasi aitama kaasa liidu poliitiliste 
prioriteetide tutvustamisele, niivõrd kui 
need on seotud artiklis 3 osutatud 
eesmärkidega.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon (EUROSTAT) rakendab 
teavitus- ja teabevahetusmeetmeid artikli 3 
lõike 2 punktis f osutatud erieesmärgi 
täitmise, selle meetmete ja tulemuste 
suhtes, mis seonduvad Euroopa statistika 
arendamise, tegemise ja levitamisega, 
kooskõlas määruses (EÜ) nr 223/2009 
sätestatud statistikapõhimõtetega.

3. Komisjon (EUROSTAT) rakendab 
teavitus- ja teabevahetusmeetmeid artikli 3 
lõike 2 punktis f osutatud erieesmärgi 
täitmise, selle meetmete ja tulemuste 
suhtes, mis seonduvad käsitletavate 
teemade ühtlustamise, Euroopa statistika 
arendamise, tegemise ja levitamisega, 
kooskõlas määruses (EÜ) nr 223/2009 
sätestatud statistikapõhimõtetega.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt 1.2. – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) meetmed, mis liikmesriigi pädev 
asutus võtab kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2016/20311 artikliga 16 või selle määruse 

(a) meetmed, mis liikmesriigi pädev 
asutus võtab kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2016/2031105 artikliga 16 või selle 
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artikli 28 lõike 1 kohaselt vastu võetud 
liidu meetmetega, et hävitada liidu 
karantiinne taimekahjustaja;

määruse artikli 28 lõike 1 kohaselt vastu 
võetud liidu meetmetega liidu karantiinse 
taimekahjustaja ennetamiseks, leviku 
tõkestamiseks ja/või hävitamiseks;

_________________ _________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2016. aasta määrus (EL) 
2016/2031, mis käsitleb 
taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, 
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, 
(EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 
74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 
2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ 
(ELT L 317, 23.11.2016, lk 4).

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
oktoobri 2016. aasta määrus (EL) 
2016/2031, mis käsitleb 
taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, 
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, 
(EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 
74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 
2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ 
(ELT L 317, 23.11.2016, lk 4).

Selgitus

On oluline tagada, et ennetus- ja leviku tõkestamise meetmed oleksid rahastamiskõlblikud, 
nagu on ka hävitamismeetmed.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt 1.2. – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) meetmed, mis liikmesriigi pädev 
asutus võtab kooskõlas määruse (EL) 
2016/2031 artikliga 29, et hävitada 
taimekahjustaja, mis ei ole kantud liidu 
karantiinsete taimekahjustajate loetellu, 
kuid mida võib käsitada karantiinse 
taimekahjustajana vastavalt kõnealuse 
määruse artikli 30 lõikes 1 osutatud 
kriteeriumidele;

(b) meetmed, mis liikmesriigi pädev 
asutus võtab kooskõlas määruse (EL) 
2016/2031 artikliga 29 sellise 
taimekahjustaja ennetamiseks, leviku 
tõkestamiseks ja/või hävitamiseks, mis ei 
ole kantud liidu karantiinsete 
taimekahjustajate loetellu, kuid mida võib 
käsitada karantiinse taimekahjustajana 
vastavalt kõnealuse määruse artikli 30 
lõikes 1 osutatud kriteeriumidele;

Selgitus

On oluline tagada, et ennetus- ja leviku tõkestamise meetmed oleksid rahastamiskõlblikud, 
nagu on ka hävitamismeetmed.
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt 1.2. – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) täiendavad kaitsemeetmed, mille 
eesmärk on takistada sellise 
taimekahjustaja levikut, mille tõrjeks on 
vastu võetud määruse (EL) 2016/2031 
artikli 28 lõike 1 ja artikli 30 lõike 1 
kohased liidu meetmed, välja arvatud 
punktis a osutatud taimekahjustaja 
hävitamise meetmed ja punktis b osutatud 
leviku tõkestamise meetmed, kui need 
meetmed on olulised selleks, et kaitsta liitu 
kõnealuse taimekahjustaja edasise leviku 
eest.

(c) täiendavad kaitsemeetmed, mille 
eesmärk on takistada sellise 
taimekahjustaja levikut, mille tõrjeks on 
vastu võetud määruse (EL) 2016/2031 
artikli 28 lõike 1 ja artikli 30 lõike 1 
kohased liidu meetmed, välja arvatud 
punktides a ja b osutatud meetmed, kui 
need meetmed on olulised selleks, et 
kaitsta liitu kõnealuse taimekahjustaja 
edasise leviku eest, piirates vajaduse 
korral kandjate vaba liikumist 
naaberliikmesriikides.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt 1.2. – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) meetmed, millega hävitatakse 
järsku avastatud kahjur, isegi kui seda ei 
peeta liidu karantiinseks 
taimekahjustajaks, kuid kelle ilmumine 
on tingitud äärmuslikest 
ilmastikunähtustest või kliimamuutustest 
teatavas liikmesriigis;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt 1.3. – alapunkt 1.3.4. a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3.4. a. Loomataudide ja/või 
taimekahjustajate esinemise kahtluse 
korral tuleb kogu ELi piires ja/või selle 
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välispiiril oluliselt tugevdada kontrolli ja 
seiret.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt 1.3. – alapunkt 1.3.4. b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.3.4. b. Meetmed nii tuntud kui ka 
praegu veel tundmatute taimekahjustajate 
ja haiguste esinemise seireks.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt 2.1. – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1. Iga- ja mitmeaastaseid veterinaar- 
ja fütosanitaarprogramme III lisas loetletud 
loomahaiguste ja zoonooside ning 
taimekahjustajate hävitamiseks, tõrjeks ja 
seireks tuleb rakendada kooskõlas liidu 
õiguse asjakohaste sätetega.

2.1. Iga- ja mitmeaastaseid veterinaar- 
ja fütosanitaarprogramme III lisas loetletud 
loomahaiguste ja zoonooside ning 
taimekahjustajate vältimiseks, 
hävitamiseks, tõrjeks ja seireks tuleb 
rakendada kooskõlas liidu õiguse 
asjakohaste sätetega.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt 2.1. – alapunkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nendes programmides tuleks võtta arvesse 
kliimamuutuste põhjustatud uut olukorda 
ja selle mitmekesisust Euroopa tasandil; 
samuti peaksid need aitama vältida 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemist 
Euroopas.

Muudatusettepanek 61
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt 2.3. – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed, mis liikmesriigi pädev 
asutus võtab kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2016/2031 artikliga 17 või selle määruse 
artikli 28 lõike 1 kohaselt vastu võetud 
liidu meetmetega, et hävitada liidu 
karantiinne taimekahjustaja;

(c) meetmed, mis liikmesriigi pädev 
asutus võtab kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
2016/2031 artikliga 17 või selle määruse 
artikli 28 lõike 1 kohaselt vastu võetud 
liidu meetmetega liidu karantiinse 
taimekahjustaja ennetamiseks, leviku 
tõkestamiseks ja/või hävitamiseks;

Selgitus

On oluline tagada, et ennetus- ja leviku tõkestamise meetmed oleksid rahastamiskõlblikud, 
nagu on ka hävitamismeetmed.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt 2.3. – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) meetmed, mis liikmesriigi pädev 
asutus võtab kooskõlas määruse (EL) 
2016/2031 artikliga 29, et hävitada 
taimekahjustaja, mis ei ole kantud liidu 
karantiinsete taimekahjustajate loetellu, 
kuid mida võib käsitada karantiinse 
taimekahjustajana vastavalt kõnealuse 
määruse artikli 30 lõikes 1 osutatud 
kriteeriumidele;

(d) meetmed, mis liikmesriigi pädev 
asutus võtab kooskõlas määruse (EL) 
2016/2031 artikliga 29 sellise 
taimekahjustaja ennetamiseks, leviku 
tõkestamiseks ja/või hävitamiseks, mis ei 
ole kantud liidu karantiinsete 
taimekahjustajate loetellu, kuid mida võib 
käsitada karantiinse taimekahjustajana 
vastavalt kõnealuse määruse artikli 30 
lõikes 1 osutatud kriteeriumidele;

Selgitus

On oluline tagada, et ennetus- ja leviku tõkestamise meetmed oleksid rahastamiskõlblikud, 
nagu on ka hävitamismeetmed.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt 2.3. – alapunkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) täiendavad kaitsemeetmed, mille 
eesmärk on takistada sellise 
taimekahjustaja levikut, mille tõrjeks on 
vastu võetud määruse (EL) 2016/2031 
artikli 28 lõike 1 ja artikli 30 lõike 1 
kohased liidu meetmed taimekahjustaja 
leviku takistamiseks, välja arvatud punktis 
c osutatud taimekahjustaja hävitamise 
meetmed ja punktis d osutatud leviku 
tõkestamise meetmed, kui need meetmed 
on olulised selleks, et kaitsta liitu 
kõnealuse taimekahjustaja edasise leviku 
eest;

(e) täiendavad kaitsemeetmed, mille 
eesmärk on takistada sellise 
taimekahjustaja levikut, mille tõrjeks on 
vastu võetud määruse (EL) 2016/2031 
artikli 28 lõike 1 ja artikli 30 lõike 1 
kohased liidu meetmed, välja arvatud 
punktides c ja d osutatud meetmed, kui 
need meetmed on olulised selleks, et 
kaitsta liitu kõnealuse taimekahjustaja 
edasise leviku eest.

Selgitus

Tegemist on tehnilise muudatusettepanekuga, mille eesmärk on viia tekst kooskõlla nende 
muudatusettepanekutega, milles nõutakse, et ennetus- ja leviku tõkestamise meetmed oleksid 
rahastamiskõlblikud, nagu on ka hävitamismeetmed.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Loomade heaolu edendamist toetav 
tegevus.

3. Loomade heaolu edendamist toetav 
tegevus, sealhulgas meetmed, millega 
tagatakse loomade heaolu normide 
täitmine ja täitmise jälgimine, muu hulgas 
loomade veo ajal.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Toidu säästvat tootmist ja tarbimist 
toetav tegevus.

7. Agroökoloogilist tootmist, toidu 
säästvat tootmist ja tarbimist toetav 
tegevus, mis ei kahjusta keskkonda ega 
bioloogilist mitmekesisust, ning 
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otsemüügi ja lühikeste tarneahelate 
edendamine;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Tehniline ja teaduslik töö, 
sealhulgas uuringud ja 
koordineerimistegevus, mida on vaja 
selleks, et tagada artikli 3 lõike 2 punktis e 
osutatud erieesmärgiga seotud valdkonna 
õigusaktide nõuetekohane rakendamine 
ning nende kohandamine vastavalt teaduse, 
tehnoloogia ja ühiskonna arengule.

11. Tehniline ja teaduslik töö, 
sealhulgas uuringud ja 
koordineerimistegevus, mida on vaja 
selleks, et kindlustada uute ja tundmatute 
taimekahjustajate ja haiguste esinemise 
ennetamine ning tagada artikli 3 lõike 2 
punktis e osutatud erieesmärgiga seotud 
valdkonna õigusaktide nõuetekohane 
rakendamine ning nende kohandamine 
vastavalt teaduse, tehnoloogia ja ühiskonna 
arengule.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Toetus liidu ja liikmesriikide 
teavitamise ja teadlikkuse suurendamise 
algatustele, mille eesmärk on tagada toidu 
parem, nõuetekohane ja kestlik tootmine ja 
tarbimine, sealhulgas toidujäätmete tekke 
vältimise ja toidupettuste vastu 
võitlemisega seotud tegevus, artikli 3 lõike 
2 punktis e osutatud erieesmärgi 
valdkonnas rakendatavate nõuete raames.

14. Toetus liidu ja liikmesriikide 
teavitamise ja teadlikkuse suurendamise 
algatustele, mille eesmärk on tagada toidu 
parem, nõuetekohane ja kestlik tootmine ja 
tarbimine, sealhulgas toidujäätmete tekke 
vältimise meetmed ja nende mõju 
ringmajandusele ja toidupettuste vastu 
võitlemisega seotud tegevus, artikli 3 lõike 
2 punktis e osutatud erieesmärgi 
valdkonnas rakendatavate nõuete raames.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt -1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa eri programmide ja fondide 
koostoimet ühtse turu programmiga tuleb 
toetada varasemast enam.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu poliitika rakendamiseks on vaja 
kvaliteetset, võrreldavat ja usaldusväärset 
statistilist teavet liidu majandusliku, 
sotsiaalse, territoriaalse ja keskkonna 
olukorra kohta. Lisaks võimaldab Euroopa 
statistika kodanikel aru saada 
demokraatlikust protsessist, selles osaleda 
ja pidada arutelusid liidu praeguse olukorra 
ja tuleviku üle.

Liidu poliitika rakendamiseks on vaja 
kvaliteetset, ajakohast, võrreldavat ja 
usaldusväärset statistilist teavet liidu 
majandusliku, sotsiaalse, territoriaalse ja 
keskkonna olukorra kohta. Lisaks 
võimaldab Euroopa statistika kodanikel aru 
saada demokraatlikust protsessist, selles 
osaleda ja pidada arutelusid liidu praeguse 
olukorra ja tuleviku üle.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – taane 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– jälgitakse edusamme kestliku 
arengu eesmärkide saavutamisel;

– jälgitakse edusamme kestliku 
arengu eesmärkide ja Pariisi 
kliimakokkuleppe saavutamisel;

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – taane 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pakutakse õigeaegseid ja 
asjakohaseid andmeid ühise 
põllumajanduspoliitika, ühise 
kalanduspoliitika ning keskkonna, toiduga 

– pakutakse õigeaegseid ja 
asjakohaseid andmeid ühise 
põllumajanduspoliitika (sealhulgas teave 
piimaturu vaatlusrühmalt, mis tuleks 
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kindlustatuse ja loomade heaoluga seotud 
poliitikavaldkondade vajaduste täitmiseks.

avalikustada palju varem) ühise 
kalanduspoliitika ning keskkonna, toiduga 
kindlustatuse ja loomade heaoluga seotud 
poliitikavaldkondade vajaduste täitmiseks.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – taane 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pakutakse õigeaegseid ja põhjalikke 
statistilisi näitajaid piirkondade, sealhulgas 
liidu äärepoolseimate piirkondade, linnade 
ja maapiirkondade kohta, et jälgida ja 
hinnata territoriaalse arengupoliitika 
tõhusust ja valdkondliku poliitika 
territoriaalset mõju;

– pakutakse õigeaegseid ja põhjalikke 
statistilisi näitajaid piirkondade, liidu 
äärepoolseimate piirkondade, linnade ja 
maapiirkondade kohta, et jälgida ja hinnata 
territoriaalse arengupoliitika tõhusust ja 
valdkondliku poliitika territoriaalset mõju;

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loomataudide ja zoonooside loetelu välja jäetud
(1) Hobuste Aafrika katk
(2) Sigade Aafrika katk
(3) Põrnatõbi
(4) Lindude gripp (kõrge 
patogeensusega),
(5) Lindude gripp (madala 
patogeensusega)
(6) Kampülobakterioos
(7) Sigade klassikaline katk
(8) Suu- ja sõrataud
(9) Kitsede nakkav pleuropneumoonia
(10) Malleus
(11) Nakatumine lammaste katarraalse 
palaviku viirusega (serotüübid 1–24),
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(12) Nakatumine Brucella abortuse, B. 
melitensise ja B. suis-iga
(13) Nakatumine episootilise 
hemorraagia viirusega
(14) Nakatumine nodulaarse dermatiidi 
viirusega
(15) Nakatumine Mycoplasma 
mycoides subsp. mycoides SC-ga (veiste 
kontagioosne pleuropneumoonia),
(16) Nakatumine Mycobacterium 
tuberculosis kompleksiga (M. bovis, M. 
caprae ja M. tuberculosis)
(17) Nakatumine Newcastle’i haiguse 
viirusega
(18) Nakatumine väikemäletsejaliste 
katku viirusega
(19) Nakatumine marutaudi viirusega
(20) Nakatumine Rifti oru palaviku 
viirusega
(21) Nakatumine veiste katku viirusega
(22) Nakatumine zoonootiliste 
Salmonella serotüüpidega
(23) Nakatumine ehhinokokoosiga 
Echinococcus spp
(24) Listerioos
(25) Lammaste ja kitsede rõuged
(26) Transmissiivsed spongioossed 
entsefalopaatiad
(27) Trihhinelloos
(28) Hobuste Venezuela 
entsefalomüeliit
(29) Verotsütotoksigeenne Escherichia 
coli

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
III a lisa (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IIIa LISA
Loomataudide ja zoonooside loetelu
Loomataudide ja zoonooside loetelu 
hõlmab järgmist:
(a) määruse (EL) 2016/429 1. osa 2. 
peatüki alusel koostatud haiguste loetelu; 
(b) salmonella, zoonoosid ja zoonootilise 
toimega mõjurid, mida käsitletakse 
määruses (EÜ) nr 2160/2003 ja direktiivis 
2003/99/EÜ;
(c) transmissiivsed spongioossed 
entsefalopaatiad.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et arvesse võetaks määruse (EL) 2016/429 
raames koostatud haiguste loetelu läbivaatamist, kuna komisjon võib seda ajakohastada ja 
laiendada, et see hõlmaks salmonellat, zoonoose ja zoonootilise toimega mõjureid.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
IV a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IVa LISA
Artikli 3 lõike 2 punktis e sätestatud 
eesmärgid
1) Edukalt ellu viidud riiklike veterinaar- 
ja fütosanitaarprogrammide arv.
2) Edukalt lahendatud taimekahjurite 
põhjustatud hädaolukordade arv.
3) Edukalt lahendatud haiguste 
põhjustatud hädaolukordade arv;
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Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
IV b lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IVa LISA
Artikli 3 lõike 2 punkti d alapunktides i ja 
ii sätestatud eesmärgid
1. Tarbijaindeks.
2. Varajase hoiatamise süsteemi 
hoiatusteadete arvu vähendamine.
3. Finantsteenuste valdkonnas peetud 
avalike konsultatsioonide käigus 
toetusesaajate esitatud seisukohavõttude 
ja vastuste arv.
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