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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Kuna liikmesriigid ei suuda käesoleva 
määruse eesmärke täielikult saavutada, 
arvestades sidemeid muude ÜPP 
vahenditega ning laienenud liidus 
liikmesriikide kasutuses olevate rahaliste 
vahendite piiratust, ning neid on seetõttu 
parem saavutada liidu tasandil mitmeks 
aastaks tagatud liidu rahastamise ja 
prioriteetidele keskendumise kaudu, võib 
liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
kõnealuse lepingu artikli 5 lõikes 4 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega 
ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, 
mis on vajalik kõnealuse eesmärgi 
saavutamiseks. 

(2) Kuna liikmesriigid ei suuda käesoleva 
määruse eesmärke täielikult saavutada, 
arvestades sidemeid muude ÜPP 
vahenditega ning laienenud liidus 
liikmesriikide kasutuses olevate rahaliste 
vahendite piiratust, ning neid on seetõttu 
parem saavutada üksnes liidu tasandil 
mitmeks aastaks tagatud liidu 
märkimisväärse rahastamise ja 
prioriteetidele keskendumise kaudu, 
arvestades, et ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärgid, milleks 
on põllumajandusliku tootmise tagamine, 
põllumajandusettevõtjatele piisava 
elatustaseme kindlustamine, turgude 
stabiliseerimine ning Euroopa kodanike 
toiduainetega varustamine mõistliku 
hinnaga, saab saavutada ainult piisava 
rahastamise tagamisega, mis on vähemalt 
sama suur kui eelmises mitmeaastases 
raamistikus rahastamine püsivhindades, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas 
kõnealuse lepingu artikli 5 lõikes 4 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega 
ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, 
mis on vajalik kõnealuse eesmärgi 
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(6) ÜPP kulusid, sealhulgas maaelu arengu 
kulusid, tuleks rahastada mõlema fondi 
kaudu liidu eelarvest kas otseselt või 
liikmesriikide ja liidu halduskoostöö 
raames. Nimetatud fondide kaudu 
rahastatavate meetmete liigid tuleks 
määratleda. 

(6) ÜPP kulusid tuleks liidu eelarvest 
piisavalt rahastada, et täita eesmärk 
säilitada põllumajanduslik tootmine 
Euroopas, tagada 
põllumajandusettevõtjatele sissetulek, 
võttes arvesse turuhindade ja tooraine 
hindade muutumist. Liidu eelarvest tuleb 
seega anda märkimisväärset rahastamist, 
sealhulgas maaelu arengu kulude 
rahastamiseks, mõlema fondi kaudu liidu 
eelarvest kas otseselt või liikmesriikide ja 
liidu halduskoostöö raames. Nimetatud 
fondide kaudu rahastatavate meetmete 
liigid tuleks määratleda. 
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(15) Eelarvedistsipliini raames on vaja 
määratleda EAGFi rahastatavate kulude 
iga-aastane ülemmäär, võttes arvesse 
maksimumsummasid, mis on selle fondi 
jaoks kindlaks määratud mitmeaastase 
finantsraamistikuga, mis on ette nähtud 
nõukogu määrusega (EL) nr xxx/xxx, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–202015 
[mitmeaastane finantsraamistik]. 

(15) Eelarvedistsipliini raames on vaja 
määratleda EAGFi rahastatavate kulude 
iga-aastane ülemmäär, võttes arvesse 
maksimumsummasid, mis on selle fondi 
jaoks kindlaks määratud mitmeaastase 
finantsraamistikuga, mis on ette nähtud 
nõukogu määrusega (EL) nr xxx/xxx, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–202015 
[mitmeaastane finantsraamistik]. ÜPP 
eesmärkide järgimiseks on vaja 
mitmeaastast raamistikku aastateks 2014–
2020 [mitmeaastane finantsraamistik], 
millega tagatakse minimaalsed rahalised 
vahendid ÜPP-le. mis on võrdsed eelmise 
mitmeaastase raamistiku vahenditega 
püsivhindades ning milles võetakse 
arvesse tootmiskulude muutumist 
asjaomastes sektorites. 

Or. fr 
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(18) EAGFi ja EAFRD rahalise toetuse 
kindlaksmääramiseks võetavad meetmed, 
mis on seotud rahaliste ülemmäärade 
arvutamisega, ei mõjuta aluslepinguga 
määratud eelarvepädevate institutsioonide 
volitusi. Nimetatud meetmed peavad sellest 
tulenevalt tuginema võrdlussummadele, 
mis on kindlaks määratud vastavalt […] 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel sõlmitud institutsioonidevahelisele 
kokkuleppele eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta ] ning 
määrusele (EL) nr xxx/xxx [mitmeaastane 
finantsraamistik]. 

(18) EAGFi ja EAFRD rahalise toetuse 
kindlaksmääramiseks võetavad meetmed, 
mis on seotud rahaliste ülemmäärade 
arvutamisega, ei mõjuta aluslepinguga 
määratud eelarvepädevate institutsioonide 
volitusi. Nimetatud meetmed peavad sellest 
tulenevalt tuginema võrdlussummadele, 
mis on kindlaks määratud vastavalt […] 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahel sõlmitud institutsioonidevahelisele 
kokkuleppele eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta] ning 
määrusele (EL) nr xxx/xxx [mitmeaastane 
finantsraamistik], ning nendes tuleb 
arvesse võtta põllumajandusliku tooraine 
hindade muutumist ja kulusid, mis 
tekivad põllumajandustootmise 
kohandamisel rangemate keskkonna ja 
loomade heaoluga seotud standarditega. 

Or. fr 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(68) Iga ÜPP raames võetava meetme üle 
tuleks teostada järelevalvet ning seda 
hinnata meetme kvaliteedi tõstmiseks ja 
selle edusammude tõendamiseks. Sellega 
seoses tuleks kindlaks määrata näitajate 
loetelu ning komisjoni peaks poliitika 
eesmärkidega seoses hindama ÜPP 
poliitika mõju. Komisjon peaks kehtestama 
ühise järelevalve- ja hindamisraamistiku, 
millega muu hulgas tagatakse asjakohase 
teabe, sealhulgas liikmesriikidelt pärineva 
teabe õigeaegne kättesaadavus. Seda tehes 
peaks komisjon võtma arvesse 
andmevajadust ning võimalike 
andmeallikate vahelist sünergiat. Lisaks 
märgiti komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve – II 
osa”, et liidu üldeelarve kliimaga 
seonduvaid kulusid tuleks suurendada 
vähemalt 20 %-le, haarates sellesse eri 
poliitikavaldkondi. Seetõttu peaks 
komisjon olema suuteline hindama ÜPP 
raames antava liidu toetuse mõju 
kliimaeesmärkidele. 

(68) Iga ÜPP raames võetava meetme üle 
tuleks teostada järelevalvet ning seda 
hinnata meetme kvaliteedi tõstmiseks ja 
selle edusammude tõendamiseks. Sellega 
seoses tuleks kindlaks määrata näitajate 
loetelu ning komisjoni peaks hindama ÜPP 
poliitika mõju seoses järgmiste poliitika 
eesmärkidega: kvaliteetse ja mitmekesise 
põllumajandusliku tootmise säilimise 
tagamine Euroopas, turgude 
stabiliseerimine, põllumajandustootjatele 
töö eest inimväärse tasu andmine, tagades 
hindade stabiilsuse teatava tootmiskoguse 
puhul, kvaliteetsete toiduainetega 
varustamine mõistliku hinnaga ning 
kolmandate riikide toidualase sõltumatuse 
austamine. Komisjon peaks kehtestama 
ühise järelevalve- ja hindamisraamistiku, 
millega muu hulgas tagatakse asjakohase 
teabe, sealhulgas liikmesriikidelt pärineva 
teabe õigeaegne kättesaadavus. Seda tehes 
peaks komisjon võtma arvesse 
andmevajadust ning võimalike 
andmeallikate vahelist sünergiat. Lisaks 
märgiti komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
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Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. 
aasta strateegia aluseks olev eelarve – II 
osa”, et liidu üldeelarve kliimaga 
seonduvaid kulusid tuleks suurendada 
vähemalt 20 %-le, haarates sellesse eri 
poliitikavaldkondi. Seetõttu peaks 
komisjon olema suuteline hindama ÜPP 
raames antava liidu toetuse mõju 
kliimaeesmärkidele. 
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1. EAGFi kulude iga-aastane ülemmäär 
koosneb maksimumsummadest, mis on 
selle jaoks kindlaks määratud määrusega 
(EL) nr xxx/xxx [mitmeaastane 
finantsraamistik]. 

1. EAGFi kulude iga-aastane ülemmäär 
koosneb maksimumsummadest, mis on 
selle jaoks kindlaks määratud määrusega 
(EL) nr xxx/xxx [mitmeaastane 
finantsraamistik]. Määruses tuleb arvesse 
võtta mitut probleemi, millega ÜPP sellel 
perioodil silmitsi seisab: mitmekesise 
põllumajandustegevuse säilitamine 
Euroopa territooriumil, kutseala 
uuendamine, turuhindade kõikumised, 
põllumajandusliku tooraine hinna 
muutumine, rangemate keskkonna ja 
loomade heaoluga seotud standarditega 
kohandamise kulud, vajalikud 
kliimamuutustest tingitud kohandused. 
Seetõttu peab mitmeaastane 
finantsraamistik olema ulatuslik ja 
tagama ÜPP rahastamise vähemalt 
tasemel, mis on võrdne rahastamisega 
eelmises mitmeaastases 
finantsraamistikus püsivhindades. 

Or. fr 

 


