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LÜHISELGITUS

Kuna läbirääkimised 2020. aasta järgset ühist põllumajanduspoliitikat reguleeriva 
õigusraamistiku üle alles käivad, on sujuva ülemineku tagamiseks vaja vastu võtta 
üleminekumeetmed, mis võimaldavad pikendada kehtivate määruste kohaldatavust kuni uue 
süsteemi rakendamiseni.

Kehtivaid määrusi tuleb muuta, eelkõige selleks, et lisada kohaldatavad summad/ülemmäärad, 
mis tuleb kindlaks määrata uue, aastaid 2021–2027 hõlmava mitmeaastase finantsraamistiku 
jaoks.

Kui komisjoni ettepanekus on ette nähtud aastane üleminekuperiood, siis arvamuses tehakse 
ettepanek seda pikendada kuni 2022. aastani, kui uut ÜPP määrust ei võeta vastu 30. 
oktoobriks 2020.

EAFRD puhul pikeneb liikmesriikide teatamisperiood kümnelt päevalt 20 päevale. Seoses 
2021. aastal võetavate uute kohustustega võib maaelu arengu programmis kindlaksmääratav 
periood kesta kolme aasta asemel neli aastat.

Arvamuses tehakse ettepanek võimaldada kasutada EAFRD 2022.–2027. aasta eraldisi juba 
kulukohustustega seotud meetmete jaoks, mis hõlmavad pärast 31. detsembrit 2021 tehtavaid 
makseid, juhul kui rahalised vahendid on täielikult ära kasutatud (nagu oli ette nähtud 
määruse 1310/2013 artiklis 3). Kuna ainult EAFRD 2021. aasta eelarvest ei piisa selliste 
2014.–2021. aasta programmitööst tulenevate kulukohustuste rahastamiseks, mille puhul 
EAFRD assigneeringud on täielikult ära kasutatud, peaks komisjonil olema võimalik eraldada 
2022.–2027. aasta programmitöö assigneeringuid uuteks kulukohustusteks, et tagada 2014.–
2021. aasta kulukohustuste järjepidevus.

Arvesse on võetud vajadust säilitada POSEI eelarve Prantsusmaa, Hispaania ja Portugali 
äärepoolseimate piirkondade jaoks praegusel tasemel ning Prantsusmaa POSEI 
rahastamispaketi ülemmäära suurendamist, millega ei suurendata POSEI kogueelarvet ega 
vähendata Hispaania ja Portugali äärepoolseimate piirkondade rahastamist. 

Lisatud on ühise turukorralduse sätete kohandamine seoses eeskirjade laiendamisega 
äärepoolseimate piirkondade tootmisharudevaheliste organisatsioonide poolt. Erandiga 
tagatakse kohaliku tootmise, tööstuse ja töökohtade säilitamine turgudel, kus võimalused on 
äärmiselt piiratud.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga mitmeaastase finantsraamistiku kohta tehakse 
arvamuses ettepanek näha kriisireservi artiklis ette, et reservi algkapital peaks ÜPP eelarvet 
täiendama ja see tuleks paigutada reservi programmitöö perioodi alguses. Et seda raha mitte 
kaotada, peaks reservi toimimise ümberkorraldamine võimaldama kulukohustustega sidumata 
vahendite ülekandmist 2021. aastast järgmistesse aastatesse.

Lõpetuseks kinnitab regionaalarengukomisjon seisukohta, mida Euroopa Parlament väljendas 
oma 14. novembri 2018. aasta resolutsioonis mitmeaastase finantsraamistiku kohta.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon tegi ettepaneku muuta 
ÜPP tulemuspõhiseks (nn 
rakendamismudel). Uues õigusraamistikus 
peaks liit kehtestama poliitilised 
alusparameetrid, näiteks ÜPP eesmärgid ja 
põhinõuded ning liikmesriikidel tuleks 
kanda suuremat vastutust eesmärkide 
täitmisel ja sihtide saavutamisel. 
Liikmesriigid peaksid koostama ÜPP 
strateegiakavad, mille peab heaks kiitma 
komisjon ja mida hakkavad rakendama 
liikmesriigid.

(2) Komisjon tegi ettepaneku muuta 
ÜPP tulemuspõhiseks (nn 
rakendamismudel). Uues õigusraamistikus 
peaks liit kehtestama poliitilised 
parameetrid, näiteks ÜPP eesmärgid ja 
põhinõuded. On vaja tugevat liidu 
raamistikku, mis tagaks, et ÜPP jääb 
ühiseks poliitikaks, ja et tagada võrdsed 
tingimused. Liikmesriigid hakkavad 
kandma ka suuremat vastutust selle eest, 
kuidas nad eesmärke täidavad ja sihte 
saavutavad. Liikmesriigid peaksid 
eelanalüüsile ja vajaduste hindamisele 
tuginedes koostama ÜPP strateegiakavad, 
mille peab heaks kiitma komisjon ja mida 
hakkavad rakendama liikmesriigid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Ühise põllumajanduspoliitika 
kaudu põllumajandustootjatele antava 
toetuse järjepidevus ja prognoositavus on 
oluline põllumajandussektori stabiilsuse 
tagamiseks, samuti maapiirkondade ja 
regioonide elujõulisuse säilitamiseks ning 
keskkonnasäästlikkuse toetamiseks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et põllumajandustootjad 
ning teised toetusesaajad saaksid Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 2021. 
aastal toetust, peaks liit andma vastavalt 
kehtivale õigusraamistikule, mis hõlmab 
perioodi 2014–2020, toetust veel ühe aasta 
jooksul. Kehtiv õigusraamistik on 
kehtestatud eelkõige Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrustega (EL) nr 
1303/2013,7 (EL) nr 1305/2013,8 (EL) nr 
1306/2013,9 (EL) nr 1307/2013,10 (EL) nr 
1308/2013,11 (EL) nr 228/201312 ja (EL) nr 
229/201313. Selleks et hõlbustada 
üleminekut olemasolevatelt toetuskavadelt 
uuele õigusraamistikule, mis hõlmab 
ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2022, 
tuleks ette näha eeskirjad, millega 
reguleeritakse, kuidas integreerida teatav 
mitmeaastane toetus uude 
õigusraamistikku.

(4) Selleks et põllumajandustootjad 
ning teised toetusesaajad saaksid Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 2021. 
aastal toetust, peaks liit andma vastavalt 
kehtivale õigusraamistikule, mis hõlmab 
perioodi 2014–2020, toetust veel ühe või 
vajaduse korral kahe aasta jooksul. Kehtiv 
õigusraamistik on kehtestatud eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrustega (EL) nr 1303/20137, (EL) nr 
1305/20138, (EL) nr 1306/20139, (EL) nr 
1307/201310, (EL) nr 1308/201311, (EL) nr 
228/201312 ja (EL) nr 229/201313. Selleks 
et hõlbustada üleminekut olemasolevatelt 
toetuskavadelt uuele õigusraamistikule, 
mis hõlmab ajavahemikku alates 1. 
jaanuarist 2022, tuleks ette näha eeskirjad, 
millega reguleeritakse, kuidas integreerida 
teatav mitmeaastane toetus uude 
õigusraamistikku.

__________________ __________________
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1303/2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 320).

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1303/2013, millega kehtestatakse 
ühissätted Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 320).

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 
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20.12.2013, lk 487). 20.12.2013, lk 487).
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 
165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 
814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 
485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549).

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise, haldamise ja seire kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 
165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 
814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 
485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) 
nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 608).

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 
nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
toetuskavade alusel 
põllumajandustootjatele makstavate 
otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) 
nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 608).

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, 
(EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja 
(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 671).

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1308/2013, millega kehtestatakse 
põllumajandustoodete ühine turukorraldus 
ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, 
(EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja 
(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 671).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
23).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu 
äärepoolseimate piirkondade jaoks ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
23).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) 
nr 229/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere 
väikesaarte jaoks ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1405/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 
41).
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kuna liit peaks 2021. aastal maaelu 
arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kelle puhul on esinenud 
oht, et nad on rahalised vahendid ära 
kasutanud, kuid jätnud täitmata uued 
juriidilised kohustused vastavalt määrusele 
(EL) nr 1305/2013, anda võimalus 
pikendada oma maaelu arengu programme 
või teatavaid Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist toetust saanud 
maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ning rahastada 
kõnealuseid pikendatud programme 
vastavast 2021. aastaks ette nähtud 
eelarveeraldisest. Pikendatud programmide 
eesmärk peaks olema säilitada keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide üldine tase vähemalt 
samas mahus.

(5) Kuna liit peaks üleminekuperioodil 
maaelu arengu toetamist jätkama, tuleks 
liikmesriikidele, kellel on vaja rahalisi 
vahendeid,et täita uusi juriidilisi 
kohustusi seoses kõigi või teatavate 
meetmetega ja neist tulenevate kuludega 
vastavalt määrusele (EL) nr 1305/2013, 
anda võimalus pikendada oma maaelu 
arengu programme või teatavaid Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
toetust saanud maaelu arengu programme 
kuni üleminekuperioodi lõpuni ning 
rahastada kõnealuseid pikendatud 
programme vastavast selleks aastaks ette 
nähtud eelarveeraldisest. Pikendatud 
programmide eesmärk peaks olema 
säilitada keskkonna- ja kliimaeesmärkide 
üldine tase vähemalt samas mahus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kuna teatavatel liikmesriikidel võib 
olla varasematel aastatel liidu poolt 
eraldatud vahendeid, peaks liikmesriikidel 
olema ka võimalus oma maaelu arengu 
programme või oma teatavaid 
piirkondlikke maaelu arengu programme 
mitte pikendada. Kõnealustel 
liikmesriikidel peaks nõukogu määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027]14 kohaselt olema 
võimalik kanda 2021. aastaks ette nähtud 
EAFRD eelarveeraldisi või EAFRD 
eelarveeraldiste osa, mis vastab maaelu 
arengu pikendamata 
regionaalprogrammidele, rahaeraldistesse 

(6) Kuna teatavatel liikmesriikidel võib 
olla varasematel aastatel liidu poolt 
eraldatud vahendeid, peaks liikmesriikidel 
olema ka võimalus oma maaelu arengu 
programme või oma teatavaid 
piirkondlikke maaelu arengu programme 
mitte pikendada, või vastavalt vajadusele 
täiendada ülejäänud vahendeid osaga 
üleminekuperioodi aastate eraldistest. 
Kõnealustel liikmesriikidel peaks nõukogu 
määruse (EL) .../... [määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027]14 
kohaselt olema võimalik kanda 
üleminekuperioodi aastateks ette nähtud 
EAFRD eelarveeraldisi või EAFRD 
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aastateks 2022–2025. eelarveeraldiste osa, mida ei kasutatud 
maaelu arengu programmide 
pikendamiseks, rahaeraldistesse 
programmitöö perioodi ülejäänud 
aastateks.

__________________ __________________
14 Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev 
määrus ELT L , , lk .

14 Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev 
määrus ELT L , , lk .

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et komisjon saaks esitada 
vajaliku finantsplaneeringu ja määruse 
(EL) nr 1305/2013 lisas sätestatud liidu 
toetuse iga-aastase jaotuse vastavad 
kohandused, peaksid liikmesriigid kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
teatama komisjonile, kas nad otsustavad 
oma maaelu arengu programme pikendada, 
ja piirkondlikud maaelu arengu 
programmid, mida nad kavatsevad 
pikendada, ning sellest tulenevalt, millist 
2021. aasta eelarveeraldist ei tule 
järgnevatesse aastatesse üle kanda.

(7) Selleks et komisjon saaks esitada 
vajaliku finantsplaneeringu ja määruse 
(EL) nr 1305/2013 lisas sätestatud liidu 
toetuse iga-aastase jaotuse vastavad 
kohandused, peaksid liikmesriigid kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
teatama komisjonile, kas nad otsustavad 
oma maaelu arengu programme pikendada, 
ja piirkondlikud maaelu arengu 
programmid, mida nad kavatsevad 
pikendada, ning kas nad kavatsevad neid 
rahastada osaliselt eelmisest eraldisest 
allesjäänud vahenditest, ja sellest 
tulenevalt, millist üleminekuperioodi 
aastate eelarveeraldist ei tule järgnevatesse 
aastatesse üle kanda.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruses (EL) nr 1303/2013 on 
sätestatud EAFRD ja mõne muu ühise 
raamistiku alusel tegutseva fondi suhtes 
kohaldatavad ühiseeskirjad. Kõnealust 
määrust tuleks jätkuvalt kohaldada 
programmitöö perioodil 2014–2020 
EAFRDst toetatavate programmide suhtes 

(8) Määruses (EL) nr 1303/2013 on 
sätestatud EAFRD ja mõne muu ühise 
raamistiku alusel tegutseva fondi suhtes 
kohaldatavad ühiseeskirjad. Kõnealust 
määrust tuleks jätkuvalt kohaldada 
programmitöö perioodil 2014–2020 
EAFRDst toetatavate programmide suhtes 
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ja selliste EAFRDst toetatavate 
programmide suhtes, mille perioodi 
otsustavad liikmesriigid pikendada kuni 31. 
detsembrini 2021. Nende liikmesriikide 
puhul tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud ajavahemikuks 1. jaanuarist 
2014 kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 
programmiaastaks 2021 eraldatud toetuse 
rakendamisel.

ja selliste EAFRDst toetatavate 
programmide suhtes, mille perioodi 
otsustavad liikmesriigid pikendada kuni 31. 
detsembrini 2021 või asjakohasel juhul 
31. detsembrini 2022. Nende 
liikmesriikide puhul tuleks 
partnerluslepingut, mis on määruse (EL) nr 
1303/2013 kohaselt koostatud 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020, kasutada jätkuvalt 
liikmesriikide ja komisjoni strateegilise 
dokumendina EAFRDst programmiaastaks 
2021 või asjakohasel juhul 
programmiaastaks 2022 eraldatud toetuse 
rakendamisel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1310/201315 ning 
komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 
807/201416 on ette nähtud, et selliste 
pikaajaliste kohustuste täitmise kulusid, 
mis on võetud vastavalt teatavatele 
määrustele, millega anti maaelu arengu 
toetust enne määruse (EL) nr 1305/2013 
kohaldamist, tuleks programmitöö 
perioodil 2014–2020 kanda teatavatel 
tingimustel jätkuvalt EAFRD alt. Ka 
programmiaastal 2021 peaksid need kulud 
olema samadel tingimustel jätkuvalt 
rahastamiskõlblikud, seni kuni kestab 
nende vastav juriidiline kohustus. 
Õigusselguse ja -kindluse tagamiseks 
tuleks samuti selgitada, et juriidilised 
kohustused, mis on võetud meetmete 
raames, mis vastavad määruse (EL) nr 
1305/2013 meetmetele, mille suhtes 
kohaldatakse ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi, peaksid kuuluma 
kõnealuse ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi alla ning nende 
juriidiliste kohustustega seotud maksed 
tuleb teha 1. detsembrist kuni järgmise 

(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1310/201315 ning 
komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 
807/201416 on ette nähtud, et selliste 
pikaajaliste kohustuste täitmise kulusid, 
mis on võetud vastavalt teatavatele 
määrustele, millega anti maaelu arengu 
toetust enne määruse (EL) nr 1305/2013 
kohaldamist, tuleks programmitöö 
perioodil 2014–2020 kanda teatavatel 
tingimustel jätkuvalt EAFRD alt. Ka 
programmiaastal 2021 või asjakohasel 
juhul programmiaastal 2022 peaksid need 
kulud olema samadel tingimustel jätkuvalt 
rahastamiskõlblikud, seni kuni kestab 
nende vastav juriidiline kohustus. 
Õigusselguse ja -kindluse tagamiseks 
tuleks samuti selgitada, et juriidilised 
kohustused, mis on võetud meetmete 
raames, mis vastavad määruse (EL) nr 
1305/2013 meetmetele, mille suhtes 
kohaldatakse ühtset haldus- ja 
kontrollisüsteemi, peaksid kuuluma 
kõnealuse ühtse haldus- ja 
kontrollisüsteemi alla ning nende 
juriidiliste kohustustega seotud maksed 
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kalendriaasta 30. juunini. tuleb teha 1. detsembrist kuni järgmise 
kalendriaasta 30. juunini.

__________________ __________________
15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1310/2013, millega kehtestatakse teatavad 
üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antava 
maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) nr 1305/2013 vahendite ja nende 
jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu 
määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 
1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 
1308/2013 seoses nende kohaldamisega 
2014. aastal (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
865).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 
1310/2013, millega kehtestatakse teatavad 
üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antava 
maaelu arengu toetuse kohta ja muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EL) nr 1305/2013 vahendite ja nende 
jaotamise osas 2014. aastal ning nõukogu 
määrust (EÜ) nr 73/2009, samuti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 
1307/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 
1308/2013 seoses nende kohaldamisega 
2014. aastal (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
865).

16 Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja 
kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 
31.7.2014, lk 1).

16 Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta 
delegeeritud määrus (EL) nr 807/2014, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate 
maaelu arengu toetuste kohta ja 
kehtestatakse üleminekusätted (ELT L 227, 
31.7.2014, lk 1).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Võttes arvesse, et ÜPP 
strateegiakavasid, mille liikmesriigid 
koostavad kooskõlas uue 
õigusraamistikuga, hakatakse kohaldama 
alates 1. jaanuarist 2022, tuleks sätestada 
üleminekueeskirjad, et reguleerida 
üleminekut olemasolevatelt toetuskavadelt 
uuele õigusraamistikule, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
.../...18 [ÜPP strateegiakava määrus].

(14) Võttes arvesse, et ÜPP 
strateegiakavasid, mille liikmesriigid 
koostavad kooskõlas uue 
õigusraamistikuga, hakatakse kohaldama 
alates 1. jaanuarist 2022 või asjakohasel 
juhul 1. jaanuarist 2023, tuleks sätestada 
üleminekueeskirjad, et reguleerida 
üleminekut olemasolevatelt toetuskavadelt 
uuele õigusraamistikule, eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
.../... 18 [ÜPP strateegiakava määrus]. 
Kooskõlas Euroopa partnerluse 
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käitumisjuhendis sätestatud põhimõtetega 
peaksid liikmesriigid tagama piirkondlike 
ja kohalike ametiasutuste ning 
kodanikuühiskonna organisatsioonide, 
sealhulgas toetusesaajate osalemise 
üleminekumeetmete ja -programmide 
ettevalmistamise, rakendamise, 
järelevalve ja hindamise kõigis etappides.

__________________ __________________
18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava] (ELT L 
…, …, lk …).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) .../... [ÜPP strateegiakava] (ELT L 
…, …, lk …).

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetuskava puhul tuleks ajavahemikuks 1. 
aprillist 2018 kuni 31. märtsini 2021 
koostatud käimasolevaid tööprogramme 
pikendada 31. detsembrini 2021. Puu- ja 
köögiviljasektori toetuskavade puhul tuleks 
kehtestada eeskirjad rakenduskavade 
muutmise või asendamise kohta.

(17) Oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetuskava puhul tuleks ajavahemikuks 1. 
aprillist 2018 kuni 31. märtsini 2021 
koostatud käimasolevaid tööprogramme 
pikendada 31. detsembrini 2021 või 
asjakohasel juhul programmiaastani 
2022. Puu- ja köögiviljasektori 
toetuskavade puhul tuleks kehtestada 
eeskirjad rakenduskavade muutmise või 
asendamise võimaluse kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Veini- ja mesindussektori 
toetuskavade järjepidevuse tagamiseks 
tuleks kehtestada eeskirjad, mis 
võimaldavad jätkata kõnealuste 
toetuskavade rakendamist kuni asjaomaste 
programmitöö perioodide lõpuni. Osutatud 
perioodi puhul tuleks määruse (EL) nr 
1306/2013 kohaselt kantud kulude ja 
tehtud maksete suhtes jätkata määruse (EL) 

(18) Puu- ja köögivilja-, veini- ja 
mesindussektori toetuskavade 
järjepidevuse tagamiseks tuleks kehtestada 
eeskirjad, mis võimaldavad jätkata 
kõnealuste toetuskavade rakendamist kuni 
asjaomaste programmitöö perioodide 
lõpuni. Osutatud perioodi puhul tuleks 
määruse (EL) nr 1306/2013 kohaselt 
kantud kulude ja tehtud maksete suhtes 
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nr 1308/2013 teatavate sätete kohaldamist 
pärast 31. detsembrit 2021 ja kuni 
kõnealuste toetuskavade lõpuni.

jätkata määruse (EL) nr 1308/2013 
teatavate sätete kohaldamist pärast 31. 
detsembrit 2021 või asjakohasel juhul 
pärast 31. detsembrit 2022 ja kuni 
kõnealuste toetuskavade ja 
rakenduskavade lõpuni.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) EAFRD peaks suutma toetada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut 
vastavalt määruses (EL) XXXX/XXXX 
[uus ühissätete määrus] sätestatud uutele 
eeskirjadele. Selleks et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu puhul ei jääks vahendid 
2021. programmiaastal kasutamata, 
peaksid liikmesriigid, kes otsustavad 
pikendada oma maaelu arengu programme 
kuni 31. detsembrini 2021 ja kes kasutavad 
ka võimalust kanda summasid otsetoetuste 
alt maaelu arengu alla, saama kohaldada 
kogukonna juhitud kohaliku arengu jaoks 
antavat 5 % suurust miinimumeraldist 
üksnes EAFRDst maaelu arenguks antava 
toetuse suhtes, mida on pikendatud kuni 
31. detsembrini 2021 ja mis on arvutatud 
enne otsetoetuste summade ülekandmist.

(20) EAFRD peaks suutma toetada 
kogukonna juhitud kohalikku arengut 
vastavalt määruses (EL) XXXX/XXXX 
[uus ühissätete määrus] sätestatud uutele 
eeskirjadele. Selleks et kogukonna juhitud 
kohaliku arengu puhul ei jääks vahendid 
2021. või asjakohasel juhul 2022. 
programmiaastal kasutamata, peaksid 
liikmesriigid, kes otsustavad pikendada 
oma maaelu arengu programme kuni 31. 
detsembrini 2021 ja kes kasutavad ka 
võimalust kanda summasid otsetoetuste alt 
maaelu arengu alla, saama kohaldada 
kogukonna juhitud kohaliku arengu jaoks 
antavat 5 % suurust miinimumeraldist 
üksnes EAFRDst maaelu arenguks antava 
toetuse suhtes, mida on pikendatud kuni 
31. detsembrini 2021 või asjakohasel 
juhul 31. detsembrini 2022 ja mis on 
arvutatud enne otsetoetuste summade 
ülekandmist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et tagada järjepidevus 
üleminekuperioodil, tuleks 
põllumajandussektori kriisireserv säilitada 
2021. aastaks ja lisada asjakohane summa 

(21) Selleks et tagada järjepidevus 
üleminekuperioodil, tuleks 
põllumajandussektori kriisireserv säilitada 
2021. ja asjakohasel juhul 2022. aastaks ja 
lisada asjakohane summa 2021. aasta ja 
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2021. aasta reservi. asjakohasel juhul 2022. aasta reservi.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) EAFRDst eelrahastamise puhul 
tuleks täpsustada, et kui liikmesriigid 
otsustavad pikendada ajavahemikku 2014–
2020 kuni 31. detsembrini 2021, ei tohiks 
see kaasa tuua asjaomaste programmide 
puhul eelrahastamist.

(22) EAFRDst eelrahastamise puhul 
tuleks täpsustada, et kui liikmesriigid 
otsustavad pikendada ajavahemikku 2014–
2020 kuni 31. detsembrini 2021 või 
asjakohasel juhul 31. detsembrini 2022, ei 
tohiks see kaasa tuua asjaomaste 
programmide puhul eelrahastamist.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
11 kohaselt on liikmesriikidel praegu 
kohustus teatada aastatel 2015–2020 oma 
otsustest ning hinnangulistest summadest, 
mis saadakse, kui asjaomase kalendriaasta 
kohta põllumajandustootjale antavate 
otsetoetuste summat vähendatakse summa 
osast, mis ületab 150 000 eurot. 
Olemasoleva süsteemi jätkumise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid teatama 
ka oma otsused ja vähendamisest tekkivad 
hinnangulised summad 2021. 
kalendriaastal.

(23) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
11 kohaselt on liikmesriikidel praegu 
kohustus teatada aastatel 2015–2020 oma 
otsustest ning hinnangulistest summadest, 
mis saadakse, kui asjaomase kalendriaasta 
kohta põllumajandustootjale antavate 
otsetoetuste summat vähendatakse summa 
osast, mis ületab 150 000 eurot. 
Olemasoleva süsteemi jätkumise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid teatama 
ka oma otsused ja vähendamisest tekkivad 
hinnangulised summad 2021. 
kalendriaastal ja asjakohasel juhul 2022. 
kalendriaastal.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli (24) Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 
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14 kohaselt võivad liikmesriigid 
kalendriaastate 2014–2020 puhul paigutada 
rahalisi vahendeid otsetoetuste ja maaelu 
arengu vahel ümber. Tagamaks, et 
liikmesriigid võivad säilitada oma 
strateegia, peaks kahe samba vahelist 
paindlikkust olema võimalik kasutada ka 
2021. kalendriaastal (st 
2022. eelarveaastal).

14 kohaselt võivad liikmesriigid 
kalendriaastate 2014–2020 puhul paigutada 
rahalisi vahendeid otsetoetuste ja maaelu 
arengu vahel ümber. Tagamaks, et 
liikmesriigid võivad säilitada oma 
strateegia, peaks kahe samba vahelist 
paindlikkust olema võimalik kasutada ka 
2021. kalendriaastal (st 
2022. eelarveaastal) ja asjakohasel juhul 
2022. kalendriaastal (st 2023. 
eelarveaastal).

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Selleks et komisjon saaks 
kehtestada eelarve ülemmäärad vastavalt 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõikele 1, artikli 36 lõikele 4, artikli 42 
lõikele 2, artikli 47 lõikele 3, artikli 49 
lõikele 2, artikli 51 lõikele 4 ja artikli 53 
lõikele 7, on vaja, et liikmesriigid teataksid 
oma otsused 2021. kalendriaasta kavaga 
seotud rahaeraldiste kohta hiljemalt 1. 
augustiks 2020.

(25) Selleks et komisjon saaks 
kehtestada eelarve ülemmäärad vastavalt 
määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 22 
lõikele 1, artikli 36 lõikele 4, artikli 42 
lõikele 2, artikli 47 lõikele 3, artikli 49 
lõikele 2, artikli 51 lõikele 4 ja artikli 53 
lõikele 7, on vaja, et liikmesriigid teataksid 
oma otsused 2021. kalendriaasta kavaga 
seotud rahaeraldiste kohta hiljemalt 
1. augustiks 2020 ja asjakohasel juhul 
oma otsused 2022. kalendriaasta kavaga 
seotud rahaeraldiste kohta hiljemalt 
1. augustiks 2021.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26a) Liikmesriikidel peaks olema 
võimalik jätkata riikliku üleminekutoetuse 
kasutamist perioodil, mil kohaldatakse 
käesolevat määrust.

Muudatusettepanek 19
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kooskõlas kehtiva 
õigusraamistikuga teatasid liikmesriigid 
2014. aastal oma 2020. kalendriaastani 
kehtivad otsused selle kohta, kuidas 
jaotada põhitoetuskava iga-aastast riiklikku 
ülemmäära piirkondade vahel ning 
võimalikud iga-aastased järkjärgulised 
muudatused määrusega (EL) nr 1307/2013 
hõlmatud perioodil. On vaja, et 
liikmesriigid teataksid sellistest otsustest 
ka 2021. kalendriaastal.

(27) Kooskõlas kehtiva 
õigusraamistikuga teatasid liikmesriigid 
2014. aastal oma 2020. kalendriaastani 
kehtivad otsused selle kohta, kuidas 
jaotada põhitoetuskava iga-aastast riiklikku 
ülemmäära piirkondade vahel ning 
võimalikud iga-aastased järkjärgulised 
muudatused määrusega (EL) nr 1307/2013 
hõlmatud perioodil. On vaja, et 
liikmesriigid teataksid sellistest otsustest 
ka 2021. kalendriaastal ja asjakohasel 
juhul 2022. kalendriaastal.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Peamine protsess, mille abil 
põllumajandustootjate vahelise otsese 
sissetulekutoetuse võrdsemat jaotamist 
saavutada, on sisemine 
lähenemismehhanism. Varasemast 
olukorrast tulenevaid individuaalseid 
erinevusi on üha raskem põhjendada. 
Määruse (EL) nr 1307/2013 kohane 
sisemise lähenemise põhimudel seisneb 
selles, et liikmesriigid kohaldavad alates 
2015. aastast kõigi riikliku või piirkondliku 
tasandi toetusõiguste suhtes ühtset kindlat 
määra. Selleks et tagada sujuvam üleminek 
ühtsele väärtusele, sätestati erand, mis 
võimaldab liikmesriikidel aastatel 2015–
2019 diferentseerida toetusõiguste väärtusi 
osalise lähenemise alusel, seda erandit 
nimetatakse ka „tunneli mudeliks“. Mõned 
liikmesriigid on erandit kasutanud. Et 
jätkata protsessi otsetoetuste võrdsemaks 
jaotamiseks, võivad liikmesriigid pärast 
2019. aastat liikuda edasi riikliku või 
piirkondliku keskmise suunas, selle asemel 
et saavutada ühtne kindel määr või hoida 

(28) Peamine protsess, mille abil 
põllumajandustootjate vahelise otsese 
sissetulekutoetuse võrdsemat jaotamist 
saavutada, on sisemine 
lähenemismehhanism. Varasemast 
olukorrast tulenevaid individuaalseid 
erinevusi on üha raskem põhjendada. 
Määruse (EL) nr 1307/2013 kohane 
sisemise lähenemise põhimudel seisneb 
selles, et liikmesriigid kohaldavad alates 
2015. aastast kõigi riikliku või piirkondliku 
tasandi toetusõiguste suhtes ühtset kindlat 
määra. Selleks et tagada sujuvam üleminek 
ühtsele väärtusele, sätestati erand, mis 
võimaldab liikmesriikidel aastatel 2015–
2019 diferentseerida toetusõiguste väärtusi 
osalise lähenemise alusel, seda erandit 
nimetatakse ka „tunneli mudeliks“. Mõned 
liikmesriigid on erandit kasutanud. Et 
jätkata protsessi otsetoetuste võrdsemaks 
jaotamiseks, võivad liikmesriigid pärast 
2019. aastat liikuda edasi riikliku või 
piirkondliku keskmise suunas, selle asemel 
et saavutada ühtne kindel määr. Nad 
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toetusõiguste väärtus 2019. aasta tasemel. 
Nad peaksid teatama igal aastal oma otsuse 
järgmise aasta kohta.

peaksid teatama igal aastal oma otsuse 
järgmise aasta kohta.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Määruse (EL) nr 1307/2013 
artikliga 30 on ette nähtud, et reservist 
jaotatud toetusõiguste väärtust tuleb igal 
aastal järk-järgult muuta, et võtta arvesse 
kõnealuse määruse II lisas sätestatud 
riikliku ülemmäära iga-aastaseid tasemeid, 
mis kajastavad reservi mitmeaastast 
haldamist. Neid eeskirju tuleks kohandada 
nii, et võtta arvesse võimalust muuta nii 
kõigi jaotatud toetusõiguste kui ka reservi 
väärtust, et kohanduda kõnealuse II lisa 
summa muutmisega kahe aasta jooksul. 
Lisaks rakendatakse liikmesriikides, kus ei 
saavutatud 2019. aastaks kindlat määra, 
sisemist ühtlustamist igal aastal. 
Kalendriaastate 2020 ja 2021 puhul tuleb 
õiguste eraldamise aastal kindlaks määrata 
ainult jooksva aasta toetusõiguse väärtus. 
Vastaval aastal reservist jaotatavate 
toetusõiguste ühikuväärtus tuleks arvutada 
pärast reservi võimalikku kohandamist 
vastavalt kõnealuse määruse artikli 22 
lõikele 5. Igal järgneval aastal tuleks 
reservist jaotatavate toetusõiguste väärtust 
kohandada vastavalt artikli 22 lõikele 5.

(29) Määruse (EL) nr 1307/2013 
artikliga 30 on ette nähtud, et reservist 
jaotatud toetusõiguste väärtust tuleb igal 
aastal järk-järgult muuta, et võtta arvesse 
kõnealuse määruse II lisas sätestatud 
riikliku ülemmäära iga-aastaseid tasemeid, 
mis kajastavad reservi mitmeaastast 
haldamist. Neid eeskirju tuleks kohandada 
nii, et võtta arvesse võimalust muuta nii 
kõigi jaotatud toetusõiguste kui ka reservi 
väärtust, et kohanduda kõnealuse II lisa 
summa muutmisega kahe aasta jooksul. 
Lisaks rakendatakse liikmesriikides, kus ei 
saavutatud 2019. aastaks kindlat määra, 
sisemist ühtlustamist igal aastal. 
Kalendriaastate 2020 ja 2021 ning 
asjakohasel juhul kalendriaasta 2022 
puhul tuleb õiguste eraldamise aastal 
kindlaks määrata ainult jooksva aasta 
toetusõiguse väärtus. Vastaval aastal 
reservist jaotatavate toetusõiguste 
ühikuväärtus tuleks arvutada pärast reservi 
võimalikku kohandamist vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 22 lõikele 5. Igal 
järgneval aastal tuleks reservist jaotatavate 
toetusõiguste väärtust kohandada vastavalt 
artikli 22 lõikele 5.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 
36 on sätestatud ühtse pindalatoetuse kava 

(30) Määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 
36 on sätestatud ühtse pindalatoetuse kava 
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(SAPS) kohaldamine kuni 31. detsembrini 
2020. ÜPP strateegiakava määrusega (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
lubatakse liikmesriikidel kohaldada põhilist 
sissetulekutoetust samadel tingimustel, st 
arvestamata varasematel võrdlusalustel 
põhinevat toetusõiguste jaotust. Seetõttu on 
asjakohane lubada pikendada ühtse 
pindalatoetuse kava 2021. aastal.

(SAPS) kohaldamine kuni 31. detsembrini 
2020. ÜPP strateegiakava määrusega (EL) 
.../... [ÜPP strateegiakava määrus] 
lubatakse liikmesriikidel kohaldada põhilist 
sissetulekutoetust samadel tingimustel, st 
arvestamata varasematel võrdlusalustel 
põhinevat toetusõiguste jaotust. Seetõttu on 
asjakohane lubada pikendada ühtse 
pindalatoetuse kava 2021. aastal ja 
asjakohasel juhul 2022. aastal.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33a) Oma geograafilise asukoha 
(kauguse, saarelise asendi, väiksema 
pindala, raskete looduslike olude ja 
kliima) tõttu seisavad äärepoolseimad 
piirkonnad silmitsi eriliste sotsiaal-
majanduslike probleemidega, mis on 
seotud tarbimise või põllumajandusliku 
tootmise seisukohast oluliste toiduainete 
ja põllumajandustoodete tarnimisega. 
Põllumajandusvaldkonna erimeetmed 
nende Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(edaspidi „alusleping”) artiklis 349 
osutatud piirkondade erilisest olukorrast 
tingitud raskuste kõrvaldamiseks on 
sätestatud määruses (EL) nr 228/2013.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Lisaks tuleks määruste (EL) nr 
228/2013 ja (EL) nr 229/2013 muudatusi 
kohaldada alates 1. jaanuarist 2021 
kooskõlas määrusega (EL).../... [määrus, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027],

(34) Määrustes (EL) nr 228/2013 ja 
(EL) nr 229/2013 sätestatud rahaeraldisi 
tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2021 
kooskõlas määrusega (EL).../... [määrus, 
millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2021–2027],
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34a) Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
157 kohaselt tunnustatud 
tootmisharudevahelised organisatsioonid 
on äärepoolseimates piirkondades 
mitmekesise põllumajandussektori 
kujunemiseks hädavajalikud ettevõtjad, 
seda eriti loomakasvatuses. 
Äärepoolseimate piirkondade kohalikud 
turud on oma väiksuse ja saarelise asendi 
tõttu eriti tundlikud hinnakõikumiste 
suhtes, mis on seotud impordivoogudega 
mujalt liidust või kolmandatest riikidest. 
Kõnealused tootmisharudevahelised 
organisatsioonid koondavad kokku kõigi 
etappide ettevõtjad, kes turul osalevad, ja 
võtavad kollektiivseid meetmeid, eelkõige 
andmete kogumiseks ja teabe 
levitamiseks, tagamaks, et kohalik 
toodang jääb asjaomasel turul 
konkurentsivõimeliseks. Selleks on 
asjakohane lubada, piiramata ELi 
toimimise lepingu artiklite 28, 29 ja 110 
ning määruse (EL) nr 1308/2013 artiklite 
164 ja 165 kohaldamist, et kõnealune 
liikmesriik võib tootmisharudevahelistes 
laiendatud kokkulepetes ja pärast 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerimist teha vastutavaks 
kohalikul turul osalevad, kuid 
organisatsiooni mittekuuluvad üksikud 
ettevõtjad või ettevõtjate rühmad, 
olenemata nende päritolust, sealhulgas 
juhtudel, kui osamaksude kogusummast 
rahastatakse üksnes kohaliku tootmise 
alalhoidmiseks võetavaid meetmeid või 
kui osamaks kehtestatakse mingile teisele 
turustustegevuse etapile.

Muudatusettepanek 26
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -1
1. Käesolevas määruses tähendab 
„üleminekuperiood“ ajavahemikku, mis 
algab 1. jaanuaril 2021 ja lõpeb 31. 
detsembril 2021.
2. Erandina käesoleva artikli lõikest 
1 ja ainult juhul, kui nõukogu määruse 
ettepanekut, millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 
2021–2027, ning ettepanekut võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas 
toetada liikmesriikide koostatavaid 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist 
(EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
rahastatavaid ühise 
põllumajanduspoliitika strateegiakavu 
(ÜPP strateegiakavad), ning millega 
tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) 
nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013, ei ole 
30. oktoobriks 2020 vastu võetud ja 
Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, 
pikendatakse käesoleva määruse kohast 
üleminekuperioodi kuni 31. detsembrini 
2022.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
toetatavate programmide puhul võivad 
liikmesriigid, kus rahaliste vahendite 
puudumise tõttu ei pruugi olla võimalik 
võtta määruse (EL) nr 1305/2013 kohaseid 
uusi juriidilisi kohustusi, pikendada 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 26 

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
toetatavate programmide puhul võivad 
liikmesriigid, kus rahaliste vahendite 
puudumise tõttu ei pruugi olla võimalik 
võtta määruse (EL) nr 1305/2013 kohaseid 
uusi juriidilisi kohustusi, pikendada 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 26 
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lõikes 1 sätestatud ajavahemikku kuni 31. 
detsembrini 2021.

lõikes 1 sätestatud ajavahemikku kuni 31. 
detsembrini 2021 ja asjakohasel juhul 
kuni 31. detsembrini 2022.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimese lõiguga ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile kümne 
päeva jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist 2021. aasta 
lõikes, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 
esimeses lõigus ette nähtud võimalust, 
teatavad oma otsuse komisjonile 20 päeva 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Kui liikmesriigid on esitanud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 6 
kohaselt piirkondlike programmide 
kogumi, peab kõnealune teade sisaldama 
ka teavet selle kohta, milliseid 
piirkondlikke programme tuleb pikendada, 
ja vastavat eelarveeraldist aasta lõikes 
üleminekuperioodil, nagu on sätestatud 
määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon leiab, et esimese lõigu 
kohase tähtaja pikendamine ei ole 
õigustatud, teatab ta sellest liikmesriigile 
kuue nädala jooksul pärast teises lõigus 
osutatud teate saamist.

Kui komisjon selgete ja objektiivsete 
kriteeriumide põhjal leiab, et esimese 
lõigu kohase tähtaja pikendamine ei ole 
õigustatud, teatab ta sellest liikmesriigile 
kuue nädala jooksul pärast teises lõigus 
osutatud teate saamist.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud teade ei piira Teises lõigus osutatud teade ei piira 
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vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, nagu 
on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 
artikli 11 lõike 1 punktis a. Sellise 
muudatuse eesmärk on säilitada kõnealuse 
määruse artikli 59 lõikes 6 osutatud 
meetmetele eraldatavate EAFRD kulude 
vähemalt sama üldine tase.

vajadust esitada taotlus maaelu arengu 
programmi muutmiseks 2021. aastal, ja kui 
kohaldatakse käesoleva määruse artiklit -
1, siis 2022. aastal, nagu on osutatud 
määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 11 lõike 
1 punktis a. Sellise muudatuse eesmärk on 
säilitada kõnealuse määruse artikli 59 
lõikes 6 osutatud meetmetele eraldatavate 
EAFRD kulude vähemalt sama üldine tase.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende liikmesriikide puhul, kes ei otsusta 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
võimalust kasutada, kohaldatakse määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027] artiklit [8] 2021. 
aastal kasutamata jäänud eraldiste suhtes, 
nagu on sätestatud määruse (EL) nr 
1305/2013 I lisas.

Nende liikmesriikide puhul, kes ei otsusta 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 
võimalust kasutada, kohaldatakse määruse 
(EL) .../... [määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2021–2027] artiklit [8] 2021. 
aastal kasutamata jäänud eraldiste suhtes, 
ja kui kohaldatakse käesoleva määruse 
artiklit -1, siis 2022. aastal kasutamata 
jäänud eraldiste suhtes, nagu on sätestatud 
määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik otsustab kasutada lõikes 1 
sätestatud võimalust ainult teatavate 
piirkondlike programmide puhul, on 
käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud 
eraldis määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas 
2021. aastaks kõnealusele liikmesriigile 
ette nähtud summa, millest on lahutatud 
lõike 2 esimese lõigu kohaselt teatatud 
eelarveeraldised pikendatud piirkondlikele 
programmidele.

Kui liikmesriik otsustab kasutada lõikes 1 
sätestatud võimalust ainult teatavate 
piirkondlike programmide puhul, on 
käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud 
eraldis määruse (EL) nr 1305/2013 I lisas 
2021. aastaks, ja kui kohaldatakse 
käesoleva määruse artiklit -1, siis 2022. 
aastaks kõnealusele liikmesriigile ette 
nähtud summa, millest on lahutatud lõike 2 
esimese lõigu kohaselt teatatud 
eelarveeraldised pikendatud piirkondlikele 
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programmidele.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmide puhul, mille suhtes 
liikmesriigid otsustavad pikendada 
perioodi 2014–2020 vastavalt käesoleva 
määruse artikli 1 lõikele 1, pikendatakse 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 
lõikes 1, artikli 51 lõikes 1, artikli 57 lõikes 
2, artikli 65 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 76 
esimeses lõigus perioode ja tähtaegu ühe 
aasta võrra.

2. Programmide puhul, mille suhtes 
liikmesriigid otsustavad pikendada 
perioodi 2014–2020 vastavalt käesoleva 
määruse artikli 1 lõikele 1, pikendatakse 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 
lõikes 1, artikli 51 lõikes 1, artikli 57 lõikes 
2, artikli 65 lõigetes 2 ja 4 ning artikli 76 
esimeses lõigus perioode ja tähtaegu 
üleminekuperioodiks.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriikide puhul, kes 
otsustavad pikendada perioodi 2014–2020 
vastavalt käesoleva määruse artikli 1 
lõikele 1, tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud perioodiks 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 2021. 
aastaks eraldatud toetuse rakendamisel.

3. Liikmesriikide puhul, kes 
otsustavad pikendada perioodi 2014–2020 
vastavalt käesoleva määruse artikli 1 
lõikele 1, tuleks partnerluslepingut, mis on 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt 
koostatud perioodiks 1. jaanuarist 2014 
kuni 31. detsembrini 2020, kasutada 
jätkuvalt liikmesriikide ja komisjoni 
strateegilise dokumendina EAFRDst 
üleminekuperioodiks eraldatud toetuse 
rakendamisel.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavat liiki kulude rahastamiskõlblikkus Teatavat liiki kulude rahastamiskõlblikkus 
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2021. aastal üleminekuperioodil

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 65 lõike 2, käesoleva 
määruse artikli 2 lõike 2 ja määruse (EL) 
nr 1306/2013 artikli 38 kohaldamist, on 
määruse (EL) nr 1310/2013 artikli 3 lõikes 
1 ja delegeeritud määruse (EL) nr 
807/2014 artiklis 16 osutatud kulud 
kõlblikud saama EAFRD toetust, mida 
makstakse 2021. aasta eraldistest 
EAFRDst toetatavatele programmidele, 
mille suhtes liikmesriigid otsustavad 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, 
järgmistel tingimustel:

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 65 lõike 2, käesoleva 
määruse artikli 2 lõike 2 ja määruse (EL) 
nr 1306/2013 artikli 38 kohaldamist, on 
määruse (EL) nr 1310/2013 artikli 3 lõikes 
1 ja delegeeritud määruse (EL) nr 
807/2014 artiklis 16 osutatud kulud 
kõlblikud saama EAFRD toetust, mida 
makstakse üleminekuperioodi eraldistest 
EAFRDst toetatavatele programmidele, 
mille suhtes liikmesriigid otsustavad 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, 
järgmistel tingimustel:

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sellised kulud on ette nähtud 2021. 
aasta vastavas maaelu arengu programmis;

(a) sellised kulud on ette nähtud 
üleminekuperioodi vastavas maaelu 
arengu programmis;

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Toetusesaajate juriidiliste 
kohustustega seotud kulud, mis on kantud 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/200519 
artiklites 23, 39 ja 43 osutatud meetmete 
kohaselt ja mis saavad toetust määruse 

1. Toetusesaajate juriidiliste 
kohustustega seotud kulud, mis on kantud 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/200519 
artiklites 23, 39 ja 43 osutatud meetmete 
kohaselt ja mis saavad toetust määruse 
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(EL) nr 1305/2013 alusel, on ÜPP 
strateegiakavaga hõlmatud perioodil 2022–
2027 jätkuvalt kõlblikud EAFRDst toetust 
saama, kui täidetud on järgmised 
tingimused:

(EL) nr 1305/2013 alusel, on ÜPP 
strateegiakavaga hõlmatud perioodil 2022–
2027 või kui kohaldatakse käesoleva 
määruse artiklit -1, siis perioodil 2023–
2027, jätkuvalt kõlblikud EAFRDst toetust 
saama, kui täidetud on järgmised 
tingimused:

__________________ __________________
19 Nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta 
(ELT L 277, 21.10.2005, lk 1).

19 Nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
määrus (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu toetuste kohta 
(ELT L 277, 21.10.2005, lk 1).

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sellised kulud on sätestatud 
vastavas ÜPP strateegiakavas aastateks 
2022–2027 kooskõlas määrusega (EL) 
[ÜPP strateegiakava määrus] ning need 
vastavad määrusele (EL) [horisontaalne 
määrus];

(a) sellised kulud on sätestatud 
vastavas ÜPP strateegiakavas aastateks 
2022–2027, või kui kohaldatakse 
käesoleva määruse artiklit -1, siis 
aastateks 2023–2027, kooskõlas 
määrusega (EL) [ÜPP strateegiakava 
määrus] ning need vastavad määrusele 
(EL) [horisontaalne määrus];
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Toetusesaajate juriidiliste 
kohustustega seotud kulud, mis on kantud 
nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklites 28, 29, 33 ja 34 osutatud 
mitmeaastaste meetmete raames, ning 
selliste juriidiliste kohustustega seotud 
kulud, mis on seotud perioodiga, mis 
kestab kauem kui 1. jaanuarini 2024, või 
kauem kui 1. jaanuarini 2025 
liikmesriikide puhul, kes on otsustanud 

2. Toetusesaajate juriidiliste 
kohustustega seotud kulud, mis on kantud 
nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 
artiklites 28, 29, 33 ja 34 osutatud 
mitmeaastaste meetmete raames, ning 
selliste juriidiliste kohustustega seotud 
kulud, mis on seotud perioodiga, mis 
kestab kauem kui 1. jaanuarini 2024, või 
kauem kui 1. jaanuarini 2025 
liikmesriikide puhul, kes on otsustanud 
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pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, 
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklitele 14–
18, artikli 19 lõike 1 punktidele a ja b, 
artiklile 20, artiklitele 22–27, 35, 38, 39 ja 
39a ning määruse (EL) nr 1303/2013 
artiklile 35, on kõlblikud saama EAFRDst 
toetust ÜPP strateegiakavaga hõlmatud 
perioodil 2022–2027 järgmistel 
tingimustel:

pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1, 
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklitele 14–
18, artikli 19 lõike 1 punktidele a ja b, 
artiklile 20, artiklitele 22–27, 35, 38, 39 ja 
39a ning määruse (EL) nr 1303/2013 
artiklile 35, on kõlblikud saama EAFRDst 
toetust ÜPP strateegiakavaga hõlmatud 
perioodil 2022–2027, või kui kohaldatakse 
käesoleva määruse artiklit -1, siis 
perioodil 2023–2027, järgmistel 
tingimustel:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kulud on sätestatud ÜPP 
strateegiakavas aastateks 2022–2027 
kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] ning need vastavad 
määrusele (EL) [horisontaalne määrus];

(a) kulud on sätestatud ÜPP 
strateegiakavas aastateks 2022–2027, või 
kui kohaldatakse käesoleva määruse 
artiklit -1, siis aastateks 2023–2027, 
kooskõlas määrusega (EL) [ÜPP 
strateegiakava määrus] ning need vastavad 
määrusele (EL) [horisontaalne määrus];
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Toetusesaajate juriidiliste 
kohustustega seotud kulud, mis on kantud 
määruses (EL) nr 1305/2013 osutatud 
meetmete kohaselt, võivad olla kõlblikud 
EAFRD toetuseks perioodil 2022–2027 
või asjakohasel juhul perioodil 2023–
2027:
(a) 1. jaanuarist 2022 kuni 31. 
detsembrini 2023 või 31. detsembrini 2024 
tehtavate maksete puhul liikmesriikides, 
kes on otsustanud pikendada perioodi 
2014–2020 vastavalt käesoleva määruse 
artikli 1 lõikele 1, kui määruse (EL) nr 
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1305/2013 ja vajaduse korral käesoleva 
määruse artikli 1 lõike 1 kohaselt vastu 
võetud vastava programmi asjaomase 
meetme jaoks ette nähtud rahaeraldis on 
juba ära kasutatud, ning
(b) maksete puhul, mis tehakse pärast 31. 
detsembrit 2023 või 31. detsembrit 2024 
liikmesriikides, kes on otsustanud 
pikendada perioodi 2014–2020 vastavalt 
käesoleva määruse artikli 1 lõikele 1.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
29 osutatud oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetamise tööprogramme, mis on koostatud 
ajavahemikuks alates 1. aprillist 2018 kuni 
31. märtsini 2021, pikendatakse ja need 
lõpevad 31. detsembril 2021. Määruse 
(EL) nr 1308/2013 artikli 152 alusel 
tunnustatud asjaomased 
tootjaorganisatsioonid, kõnealuse määruse 
artikli 156 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide liidud ja kõnealuse 
määruse artikli 157 alusel tunnustatud 
asjaomased tootmisharudevahelised 
organisatsioonid muudavad oma 
tööprogramme, et kõnealust pikendamist 
arvesse võtta. Muudetud tööprogrammidest 
teatatakse komisjonile 31. detsembriks 
2020.

1. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
29 osutatud oliiviõli ja lauaoliivide sektori 
toetamise tööprogramme, mis on koostatud 
ajavahemikuks alates 1. aprillist 2018 kuni 
31. märtsini 2021, pikendatakse ja need 
lõpevad üleminekuperioodi lõpus. 
Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 152 
alusel tunnustatud asjaomased 
tootjaorganisatsioonid, kõnealuse määruse 
artikli 156 alusel tunnustatud 
tootjaorganisatsioonide liidud ja kõnealuse 
määruse artikli 157 alusel tunnustatud 
asjaomased tootmisharudevahelised 
organisatsioonid muudavad oma 
tööprogramme, et kõnealust pikendamist 
arvesse võtta. Muudetud tööprogrammidest 
teatatakse komisjonile 31. detsembriks 
2020, või kui kohaldatakse käesoleva 
määruse artiklit -1, siis 31. detsembriks 
2021.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puu- ja köögiviljasektori tunnustatud Puu- ja köögiviljasektori tunnustatud 
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tootjaorganisatsioon, kellel on määruse 
(EL) nr 1308/2013 artiklis 33 osutatud 
rakenduskava, mille liikmesriik on heaks 
kiitnud kauemaks kui 31. detsember 2021, 
esitab 15. septembriks 2021 kõnealusele 
liikmesriigile taotluse, et tema 
rakenduskava:

tootjaorganisatsioon, kellel on määruse 
(EL) nr 1308/2013 artiklis 33 osutatud 
rakenduskava, mille liikmesriik on heaks 
kiitnud kauemaks kui üleminekuperioodi 
lõpuni, võib esitada kõnealusele 
liikmesriigile taotluse, et tema 
rakenduskava:

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tunnustatud tootjaorganisatsioon ei 
esita sellist taotlust 15. septembriks 2021, 
tuleb rakenduskava, mis on heaks kiidetud 
määruse (EL) nr 1308/2013 alusel, 
lõpetada 31. detsembril 2021.

Kui tunnustatud tootjaorganisatsioon sellist 
taotlust ei esita, tuleb tema rakenduskava, 
mis on heaks kiidetud määruse (EL) nr 
1308/2013 alusel, rakendamist jätkata 
kõnealuse määruse sätete alusel kuni selle 
kava lõppemiseni.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
40 osutatud veinisektori toetusprogrammid 
lõppevad 15. oktoobril 2023. Määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikleid 39–54 kohaldatakse 
jätkuvalt ka pärast 31. detsembrit 2021 
selliste kulude ja maksete puhul, mis on 
kantud enne 16. oktoobrit 2023 kõnealuse 
määruse artiklites 39–52 osutatud 
toetuskava raames teostatud toimingute 
eest.

3. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 
40 osutatud veinisektori toetusprogrammid 
lõppevad 15. oktoobril 2023. Määruse (EL) 
nr 1308/2013 artikleid 39–54 kohaldatakse 
jätkuvalt ka pärast üleminekuperioodi 
lõppu selliste kulude ja maksete puhul, mis 
on kantud enne 16. oktoobrit 2023 
kõnealuse määruse artiklites 39–52 
osutatud toetuskava raames teostatud 
toimingute eest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
55 kohased mesindussektori riiklikud 
programmid lõppevad 31. juulil 2022. 
Määruse (EL) nr 1308/2013 artikleid 55, 
56 ja 57 kohaldatakse jätkuvalt ka pärast 
31. detsembrit 2021 selliste kulude ja 
maksete puhul, mis on kantud enne 1. 
augustit 2022 kõnealuse määruse artiklis 
55 osutatud toetuskava raames teostatud 
toimingute eest.

4. Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 
55 kohased mesindussektori riiklikud 
programmid lõppevad 31. juulil 2022. 
Määruse (EL) nr 1308/2013 artikleid 55, 
56 ja 57 kohaldatakse jätkuvalt ka pärast 
üleminekuperioodi lõppu selliste kulude ja 
maksete puhul, mis on kantud enne 1. 
augustit 2022, või kui kohaldatakse 
käesoleva määruse artiklit -1, siis enne 1. 
augustit 2023, kõnealuse määruse artiklis 
55 osutatud toetuskava raames teostatud 
toimingute eest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 
osutatud toetuskavade puhul jäävad 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõige 
3, artiklid 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70–75, 77, 91–97, 99, 100, artikli 102 lõige 
2 ning artiklid 110 ja 111, samuti 
kõnealuste artiklitega seotud delegeeritud 
ja rakendusakte käsitlevad sätted kehtima 
ka pärast 31. detsembrit 2021 seoses 
kuludega, mis on kantud määruse (EL) nr 
1308/2013 kohaselt pärast kõnealust 
kuupäeva, ja kuni käesoleva artikli lõigetes 
3 ja 4 osutatud toetuskavade lõppemiseni.

6. Käesoleva artikli lõigetes 3 ja 4 
osutatud toetuskavade puhul jäävad 
määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 7 lõige 
3, artiklid 9, 21, 43, 51, 52, 54, 59, 67, 68, 
70–75, 77, 91–97, 99, 100, artikli 102 lõige 
2 ning artiklid 110 ja 111, samuti 
kõnealuste artiklitega seotud delegeeritud 
ja rakendusakte käsitlevad sätted kehtima 
ka pärast üleminekuperioodi lõppu seoses 
kuludega, mis on kantud määruse (EL) nr 
1308/2013 kohaselt pärast kõnealust 
kuupäeva, ja kuni käesoleva artikli lõigetes 
3 ja 4 osutatud toetuskavade lõppemiseni.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1
 Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 28 – lõige 5 – lõik 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast, ja kui kohaldatakse määruse (EL) 
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arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.

nr .../... [ÜPP üleminekusätete määrus] 
artiklit -1, siis alates 2022. aastast, määrab 
liikmesriik oma maaelu arengu 
programmides kindlaks lühema, üks kuni 
neli aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase pikendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat. Alates 
2021. aastast määravad liikmesriigid oma 
maaelu arengu programmides kindlaks 
üheaastase ajavahemiku uute kohustuste 
jaoks, mis võetakse kohe pärast esialgsel 
perioodil täidetud kohustust.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, 
üks kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. 
Kui liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks üks kuni 
neli aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette iga-aastase 
pikendamise mahepõllumajanduse puhul 
alates 2021. aastast pärast esimese lõigu 
kohase esialgse ajavahemiku lõppemist, ei 
tohi pikendamine ületada ühte aastat. 
Alates 2021. aastast määravad liikmesriigid 
oma maaelu arengu programmides 
kindlaks üheaastase ajavahemiku selliste 
uute kohustuste jätkamiseks, mis võetakse 
kohe pärast esialgsel perioodil täidetud 
kohustust.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 2a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni kolm aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada ühte aastat.

Uute kohustuste võtmiseks alates 2021. 
aastast määrab liikmesriik oma maaelu 
arengu programmides kindlaks lühema, üks 
kuni neli aastat kestva ajavahemiku. Kui 
liikmesriigid näevad ette kohustuste iga-
aastase uuendamise alates 2021. aastast 
pärast esimese lõigu kohase esialgse 
ajavahemiku lõppemist, ei tohi 
pikendamine ületada üleminekuperioodi 
kestust.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 58 – lõige 1 – lõik 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks lõigete 5, 6 ja 7 
kohaldamist, on käesoleva määruse alusel 
maaelu arengule ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2021 
ette nähtud liidu toetuse kogusumma 
11 258 707 816 eurot jooksevhindades, 
kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–2027.

Ilma et see piiraks lõigete 5, 6 ja 7 
kohaldamist, on käesoleva määruse alusel 
maaelu arengule ajavahemikuks 1. 
jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2021, 
ja kui kohaldatakse määruse (EL) nr .../... 
[ÜPP üleminekusätete määrus] artiklit -1, 
siis ajavahemikuks 1. jaanuarist 2022 
kuni 31. detsembrini 2022 ette nähtud liidu 
toetuse kogusumma XXX eurot* 
jooksevhindades, kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga aastateks 2021–2027.

__________________
*Oma 14. novembri 2018. aasta 
resolutsioonis, mis käsitleb mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – 
parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks (P8_TA(2018)0449), 
pooldas Euroopa Parlament ELi 27 
liikmesriigi ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise säilitamist reaalväärtuses 
sama suurena kui 2014.–2020. aasta 
eelarves (lisades eelarvesse 
põllumajandusreservi esialgse summa), st 
383 255 miljonit eurot 2018. aasta 
hindades (431 946 miljonit eurot 
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jooksevhindades). Käesolevas määruses 
kokkulepitavad summad tuleks seetõttu 
arvutada mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) jaoks kokku lepitud 
summade alusel, või kui neid õigeaegselt 
vastu ei võeta, siis 2020. aasta pikendatud 
ülemmäärade ja sätete alusel kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikli 312 lõikega 
4.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 25 – lõik 2a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2021. aastal on reserv 400 miljonit eurot 
(2011. aasta hindades) ja see lisatakse 
nõukogu määruse (EL) [xxxx/xxxx]* 
[mitmeaastast finantsraamistikku käsitlev 
määrus] lisas sätestatud mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriiki 3.

Määruse (EL) nr .../... [ÜPP 
üleminekusätete määrus] artiklis -1 
osutatud üleminekuperioodi igal aastal on 
reserv 400 miljonit eurot (2011. aasta 
hindades) ja see lisatakse nõukogu määruse 
(EL) [xxxx/xxxx]* [mitmeaastast 
finantsraamistikku käsitlev määrus] lisas 
sätestatud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriiki 3.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 25 – lõik 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Artiklisse 25 lisatakse järgmine 
lõik:
„Erandina Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL, Euratom) 
2018/1046* artikli 12 lõike 2 punktist d 
kantakse kulukohustustega sidumata 
assigneeringud reservist ilma ajalise 
piiranguta üle reservi rahastamiseks 
järgmistel eelarveaastatel.
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___________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuli 2018. aasta määrus (EL, 
Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse 
määrusi (EL) nr 1296/2013, 
(EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, 
(EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, 
(EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja 
(EL) nr 283/2014 ja otsust 
nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, 
lk 1).“

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1306/2013
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Programmidele, mille puhul 
liikmesriigid otsustavad pikendada 
perioodi 2014–2020 vastavalt määruse 
(EL) [XXXX/XXXX] [käesolev määrus] 
artikli 1 lõikele 1, ei tehta eelmakseid 
2021. aasta eraldisteks.

5. Programmidele, mille puhul 
liikmesriigid otsustavad pikendada 
perioodi 2014–2020 vastavalt määruse 
(EL) [XXXX/XXXX] [käesolev määrus] 
artikli 1 lõikele 1, ei tehta eelmakseid 
üleminekuperioodi eraldisteks.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 1307/2013 muutmine Määruse (EL) nr 1307/2013 muutmine1a

___________________
1aKõiki arve ajakohastatakse vastavalt 
Euroopa Parlamendi seisukohale 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
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Oma 14. novembri 2018. aasta 
resolutsioonis, mis käsitleb mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – 
parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks (P8_TA(2018)0449), 
pooldas Euroopa Parlament ELi 27 
liikmesriigi ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise säilitamist reaalväärtuses 
sama suurena kui 2014.–2020. aasta 
eelarves (lisades eelarvesse 
põllumajandusreservi esialgse summa), st 
383 255 miljonit eurot 2018. aasta 
hindades (431 946 miljonit eurot 
jooksevhindades). Käesolevas määruses 
kokkulepitavad summad tuleks seetõttu 
arvutada mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) jaoks kokku lepitud 
summade alusel, või kui neid õigeaegselt 
vastu ei võeta, siis 2020. aasta pikendatud 
ülemmäärade ja sätete alusel kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikli 312 lõikega 
4.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 11 – lõige 6 – lõik 4a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2021. kalendriaasta puhul teatavad lõike 
1 esimest lõiku kohaldavad liikmesriigid 
komisjonile lõigetes 2 ja 3 osutatud 
otsustest 1. augustiks 2020.

Määruse (EL) nr .../... [ÜPP 
üleminekusätete määrus] artiklis -1 
osutatud üleminekuperioodi iga aasta 
puhul teatavad liikmesriigid komisjonile 
käesoleva artikli kohaselt tehtud otsustest 
ja vähendamisest tekkivatest 
hinnangulistest summadest eelneva aasta 
1. augustiks.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 15a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15a Artikkel 15a

Teated 2021. kalendriaasta kohta Teated üleminekuperioodi kalendriaastate 
kohta

Liikmesriigid teatavad 2021. kalendriaasta 
kohta artikli 22 lõikes 2, artikli 42 lõikes 1, 
artikli 49 lõikes 1, artikli 51 lõikes1 ja 
artikli 53 lõikes 6 osutatud iga-aastased 
riiklikud ülemmäärad 1. augustiks 2020.

Liikmesriigid teatavad määruse (EL) nr 
.../... [ÜPP üleminekusätete määrus] 
artiklis -1 osutatud üleminekuperioodi iga 
kalendriaasta kohta artikli 22 lõikes 2, 
artikli 42 lõikes 1, artikli 49 lõikes 1, artikli 
51 lõikes1 ja artikli 53 lõikes 6 osutatud 
iga-aastased riiklikud ülemmäärad eelneva 
aasta 1. augustiks.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 22 – lõige 5 – lõik 1a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui 2021. kalendriaasta puhul on 
komisjoni poolt lõike 1 kohaselt iga 
liikmesriigi kohta kehtestatud ülemmäär 
eelneva aasta ülemmäärast erinev 
tulenevalt II lisas sätestatud summa 
muutusest või otsustest, mille kõnealune 
liikmesriik võttis vastu vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 3, artikli 14 lõigetele 1 või 2, 
artikli 42 lõikele 1, artikli 49 lõikele 1, 
artikli 51 lõikele 1 või artiklile 53, 
vähendab või suurendab kõnealune 
liikmesriik lineaarselt kõigi toetusõiguste 
väärtust ja/või vähendab või suurendab 
riiklikku reservi või piirkondlikke reserve, 
et tagada vastavus käesoleva artikli lõikega 
4.

Kui määruse (EL) nr .../... [ÜPP 
üleminekusätete määrus] artiklis -1 
osutatud üleminekuperioodi iga 
kalendriaasta puhul on komisjoni poolt 
lõike 1 kohaselt iga liikmesriigi kohta 
kehtestatud ülemmäär eelneva aasta 
ülemmäärast erinev tulenevalt II lisas 
sätestatud summa muutusest või otsustest, 
mille kõnealune liikmesriik võttis vastu 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 3, artikli 
14 lõigetele 1 või 2, artikli 42 lõikele 1, 
artikli 49 lõikele 1, artikli 51 lõikele 1 või 
artiklile 53, vähendab või suurendab 
kõnealune liikmesriik lineaarselt kõigi 
toetusõiguste väärtust ja/või vähendab või 
suurendab riiklikku reservi või 
piirkondlikke reserve, et tagada vastavus 
käesoleva artikli lõikega 4.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 5
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Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 23 – lõige 6 – lõik 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2021. kalendriaasta puhul teatavad lõike 1 
esimest lõiku kohaldavad liikmesriigid 
komisjonile lõigetes 2 ja 3 osutatud 
otsustest 1. augustiks 2020.

Üleminekuperioodi iga kalendriaasta 
puhul teatavad lõike 1 esimest lõiku 
kohaldavad liikmesriigid komisjonile 
lõigetes 2 ja 3 osutatud otsustest eelneva 
aasta 1. augustiks.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 25 – lõige 11 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast artikli 22 lõikes 5 osutatud 
kohanduse kohaldamist võivad 
liikmesriigid, kes on kasutanud käesoleva 
artikli lõikes 4 sätestatud erandit, otsustada, 
et 31. detsembri 2019. aasta seisuga 
põllumajandustootjate kasutuses olevaid 
toetusõigusi, mille esialgne ühikuväärtus 
on väiksem kui riiklik või piirkondlik 
ühikuväärtus 2020. aastal, nagu on 
arvutatud käesoleva lõike teise lõigu 
kohaselt, suurendatakse 2020. aastal kuni 
riikliku või piirkondliku ühikuväärtuseni. 
Suurendamine arvutatakse järgmistel 
tingimustel:

Pärast artikli 22 lõikes 5 osutatud 
kohanduse kohaldamist võivad 
liikmesriigid, kes on kasutanud käesoleva 
artikli lõikes 4 sätestatud erandit, otsustada, 
et 31. detsembri 2019. aasta seisuga, ja kui 
kohaldatakse määruse (EL) nr .../... [ÜPP 
üleminekusätete määrus] artiklit -1, siis 
31. detsembri 2020. aasta seisuga 
põllumajandustootjate kasutuses olevaid 
toetusõigusi, mille esialgne ühikuväärtus 
on väiksem kui riiklik või piirkondlik 
ühikuväärtus 2020. aastal, või kui 
kohaldatakse määruse (EL) nr .../... [ÜPP 
üleminekusätete määrus] artiklit -1, siis 
2021. aastal, nagu on arvutatud käesoleva 
lõike teise lõigu kohaselt, suurendatakse 
vastaval aastal kuni riikliku või 
piirkondliku ühikuväärtuseni. 
Suurendamine arvutatakse järgmistel 
tingimustel:

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 6 b
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 25 – lõige 11 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) suurendamise rahastamiseks 
vähendatakse toetusõigusi, mis on 31. 
detsembri 2019. aasta seisuga täielikult või 
osaliselt põllumajandustootjate omanduses 
või nende poolt renditud ja mille väärtus on 
suurem kui teise lõigu kohaselt arvutatud 
2020. aasta riiklik või piirkondlik 
ühikuväärtus. Kõnealust vähendamist 
kohaldatakse selliste toetusõiguste väärtuse 
ja 2020. aasta riikliku või piirkondliku 
ühikuväärtuse vahe suhtes. Vähendamine 
põhineb objektiivsetel ja 
mittediskrimineerivatel kriteeriumidel, 
mille alla võib kuuluda maksimaalse 
vähendamise kehtestamine.

b) suurendamise rahastamiseks 
vähendatakse toetusõigusi, mis on 31. 
detsembri 2019. aasta seisuga, ja kui 
kohaldatakse määruse (EL) nr .../... [ÜPP 
üleminekusätete määrus] artiklit -1, siis 
31. detsembri 2020. aasta seisuga 
täielikult või osaliselt 
põllumajandustootjate omanduses või 
nende poolt renditud ja mille väärtus on 
suurem kui teise lõigu kohaselt arvutatud 
üleminekuperioodi järgmise aasta riiklik 
või piirkondlik ühikuväärtus. Kõnealust 
vähendamist kohaldatakse selliste 
toetusõiguste väärtuse ja 2020. aasta 
riikliku või piirkondliku ühikuväärtuse 
vahe suhtes. Vähendamine põhineb 
objektiivsetel ja mittediskrimineerivatel 
kriteeriumidel, mille alla võib kuuluda 
maksimaalse vähendamise kehtestamine.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 6 – lõik 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
Artikkel 25 – lõige 11 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2020. aasta riikliku või piirkondliku 
ühikuväärtuse, millele on osutatud 
esimeses lõigus, arvutamiseks jagatakse 
artikli 22 lõike 1 või artikli 23 lõike 2 
kohaselt 2020. aastaks kehtestatud 
põhitoetuskava riiklik või piirkondlik 
ülemmäär, välja arvatud riikliku reservi või 
piirkondlike reservide summa, 31. 
detsembri 2019. aasta seisuga 
põllumajandustootjate omanduses olevate 
või renditud toetusõiguste arvuga.

Üleminekuperioodi aastate riikliku või 
piirkondliku ühikuväärtuse, millele on 
osutatud esimeses lõigus, arvutamiseks 
jagatakse artikli 22 lõike 1 või artikli 23 
lõike 2 kohaselt vastavaks aastaks 
kehtestatud põhitoetuskava riiklik või 
piirkondlik ülemmäär, välja arvatud 
riikliku reservi või piirkondlike reservide 
summa, eelneva aasta 31. detsembri 
seisuga põllumajandustootjate omanduses 
olevate või renditud toetusõiguste arvuga.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 7
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Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 25 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Kalendriaasta 2021 puhul võivad 
liikmesriigid otsustada kohaldada 
täiendavat riigisisest ühtlustamist, 
kohaldades vastava aasta suhtes lõiget 11.

12. Üleminekuperioodi 
kalendriaastate puhul võivad liikmesriigid 
otsustada kohaldada täiendavat riigisisest 
ühtlustamist, kohaldades vastavate aastate 
suhtes lõiget 11.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 9
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 30 – lõige 8 – lõik 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reservist 2021. aastal tehtavate eraldiste 
puhul kohandatakse reservi summat, mis 
tuleb teise lõigu kohaselt välja jätta, 
vastavalt artikli 22 lõike 5 teisele lõigule. 
Reservist 2021. aastal tehtavate eraldiste 
suhtes käesoleva lõike kolmandat lõiku ei 
kohaldata.

Reservist 2021. aastal, ja kui kohaldatakse 
määruse (EL) nr .../... [ÜPP 
üleminekusätete määrus] artiklit -1, siis 
2022. aastal tehtavate eraldiste puhul 
kohandatakse reservi summat, mis tuleb 
teise lõigu kohaselt välja jätta, vastavalt 
artikli 22 lõike 5 teisele lõigule. Reservist 
2021. aastal, ja kui kohaldatakse määruse 
(EL) nr .../... [ÜPP üleminekusätete 
määrus] artiklit -1, siis 2022. aastal 
tehtavate eraldiste suhtes käesoleva lõike 
kolmandat lõiku ei kohaldata.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 37 – lõige 1 – lõik 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Artikli 37 lõikele 1 lisatakse 
järgmine lõik:
„Liikmesriigid, kes annavad 2020. aastal 
riiklikku üleminekutoetust, võivad seda 
jätkata määruse (EL).../... [ÜPP 
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üleminekusätete määrus] artiklis -1 
osutatud üleminekuperioodi jooksul.“
Artikli 37 lõikele 4 lisatakse järgmised 
taanded: 
„– 50 % 2021. aastal,
– 50 % 2022. aastal, kui 
kohaldatakse määruse (EL) nr .../... [ÜPP 
üleminekusätete määrus] artiklit -1.“

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EL) nr 1307/2013
Artikkel 58 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Puuvilla eritoetuse summa iga 
toetuskõlbliku hektari kohta 2021. aastaks 
arvutamiseks korrutatakse lõikes 2 
kehtestatud saagikused järgmiste 
võrdlussummadega:

Puuvilla eritoetuse summa iga 
toetuskõlbliku hektari kohta arvutamiseks 
üleminekuperioodi igaks aastaks 
korrutatakse lõikes 2 kehtestatud 
saagikused järgmiste võrdlussummadega:

– Bulgaaria: 624,11 eurot; – Bulgaaria: XXX eurot;

– Kreeka: 225,04 eurot; – Kreeka: XXX eurot;

– Hispaania: 348,03 eurot; – Hispaania: XXX eurot;

– Portugal; 219,09 eurot. – Portugal; XXX eurot.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 1308/2013 muutmine Määruse (EL) nr 1308/2013 muutmine1a

___________________
1a Kõiki arve ajakohastatakse vastavalt 
Euroopa Parlamendi seisukohale 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Oma 14. novembri 2018. aasta 
resolutsioonis, mis käsitleb mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – 
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parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks (P8_TA(2018)0449), 
pooldas Euroopa Parlament ELi 27 
liikmesriigi ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise säilitamist reaalväärtuses 
sama suurena kui 2014.–2020. aasta 
eelarves (lisades eelarvesse 
põllumajandusreservi esialgse summa), st 
383 255 miljonit eurot 2018. aasta 
hindades (431 946 miljonit eurot 
jooksevhindades). Käesolevas määruses 
kokkulepitavad summad tuleks seetõttu 
arvutada mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) jaoks kokku lepitud 
summade alusel, või kui neid õigeaegselt 
vastu ei võeta, siis 2020. aasta pikendatud 
ülemmäärade ja sätete alusel kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikli 312 lõikega 
4.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Kreekale 10 666 000 eurot; a) Kreekale XXX eurot;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Prantsusmaale 554 000 eurot; b) Prantsusmaale XXX eurot;

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 1
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Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Itaaliale 34 590 000 eurot. c) Itaaliale XXX eurot.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui see on asjakohane, siis rahastab liit 
lõikes 1 osutatud tööprogramme 2022. 
aastal järgmiselt:
a) Kreekale XXX eurot;
b) Prantsusmaale XXX eurot; ning
c) Itaaliale XXX eurot.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 58 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu toetus lõikega 1 ette nähtud 
tootjaorganisatsioonidele on 2020. aastal 
Saksamaa puhul 2 277 000 eurot.

Liidu toetus lõikega 1 ette nähtud 
tootjaorganisatsioonidele on 2020. aastal 
Saksamaa puhul XXX eurot.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 1308/2013
Artikkel 214 – lõik 1a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Artikli 214 esimese lõigu järele 
lisatakse järgmine lõik:
„Erandina esimesest lõigust ja komisjoni 
loal võib Soome määruse (EL) .../... [ÜPP 
üleminekusätete määrus] artiklis -1 ette 
nähtud üleminekuperioodil jätkata 2020. 
aastal tootjatele antud abi andmist 
käesoleva artikli alusel.“

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 228/2013 muutmine Määruse (EL) nr 228/2013 muutmine1a

___________________
1aKõiki arve ajakohastatakse vastavalt 
Euroopa Parlamendi seisukohale 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Oma 14. novembri 2018. aasta 
resolutsioonis, mis käsitleb mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – 
parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks (P8_TA(2018)0449), 
pooldas Euroopa Parlament ELi 27 
liikmesriigi ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise säilitamist reaalväärtuses 
sama suurena kui 2014.–2020. aasta 
eelarves (lisades eelarvesse 
põllumajandusreservi esialgse summa), st 
383 255 miljonit eurot 2018. aasta 
hindades (431 946 miljonit eurot 
jooksevhindades). Käesolevas määruses 
kokkulepitavad summad tuleks seetõttu 
arvutada mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) jaoks kokku lepitud 
summade alusel, või kui neid õigeaegselt 
vastu ei võeta, siis 2020. aasta pikendatud 
ülemmäärade ja sätete alusel kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikli 312 lõikega 
4.
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Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik -1 (uus)
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 22 järele lisatakse järgmine 
artikkel:

„Artikkel 22a 
Tootmisharudevahelised organisatsioonid
1. Olenemata määruse (EL) nr 1308/2013 
artiklitest 164 ja 165, kui määruse (EL) nr 
1308/2013 artikli 157 alusel tunnustatud 
tootmisharudevahelist organisatsiooni, 
kes tegutseb äärepoolseimas piirkonnas, 
käsitatakse selle piirkonna teatava toote 
või mitme toote tootmise, müügi või 
töötlemise osas representatiivsena, võib 
asjaomane liikmesriik kõnealuse 
organisatsiooni taotluse põhjal muuta 
mõned selle organisatsiooni kokkulepped, 
otsused või kooskõlastatud tegevused 
üheaastaseks ajavahemikuks, mida saab 
pikendada, siduvaks teistele asjaomases 
äärepoolseimas piirkonnas üksi või 
rühmadena tegutsevatele ettevõtjatele, kes 
sellesse organisatsiooni ei kuulu.
2. Kui tunnustatud tootmisharudevahelise 
organisatsiooni eeskirju laiendatakse 
lõike 1 kohaselt ning kõnealuste 
eeskirjadega hõlmatud meetmed toovad 
üldist majanduslikku kasu ettevõtjatele, 
kelle tegevus on seotud üksnes sama 
äärepoolseima piirkonna kohalikule 
turule suunatud toodetega, võib 
liikmesriik pärast asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimist 
otsustada, et üksikud ettevõtjad või 
rühmad, kes ei ole selle organisatsiooni 
liikmed, aga kes kõnealusel turul 
tegutsevad, peavad maksma 
organisatsioonile täielikult või osaliselt 
rahalise osalustasuna summa, mida 



AD\1203904ET.docx 43/51 PE646.963v04-00

ET

maksavad selle liikmed, ulatuses, milles 
selline osalustasu on ette nähtud 
kõnealuste meetmete kohaldamisest 
otseselt tekkivate kulude katmiseks.
3. Liikmesriik teavitab komisjoni kõigist 
kokkulepetest, mille kohaldamisala on 
käesoleva artikli kohaselt laiendatud.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
267 580 000 eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
278 410 000 eurot,

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 102 080 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: 106 210 000 
eurot,

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 257 970 000 eurot. – Kanaari saared: 268 420 000 eurot.

Muudatusettepanek 80
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
25 900 000 eurot,

– Prantsuse ülemeredepartemangud: 
35 000 000 eurot,

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Assoorid ja Madeira: 20 400 000 
eurot,

– Assoorid ja Madeira: 21 200 000 
eurot,

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1
Määrus (EL) nr 228/2013
Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Kanaari saared: 69 900 000 eurot. – Kanaari saared: 72 700 000 eurot.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EL) nr 229/2013 muutmine Määruse (EL) nr 229/2013 muutmine1a

___________________
1aKõiki arve ajakohastatakse vastavalt 
Euroopa Parlamendi seisukohale 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
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Oma 14. novembri 2018. aasta 
resolutsioonis, mis käsitleb mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – 
parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks (P8_TA(2018)0449), 
pooldas Euroopa Parlament ELi 27 
liikmesriigi ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise säilitamist reaalväärtuses 
sama suurena kui 2014.–2020. aasta 
eelarves (lisades eelarvesse 
põllumajandusreservi esialgse summa), st 
383 255 miljonit eurot 2018. aasta 
hindades (431 946 miljonit eurot 
jooksevhindades). Käesolevas määruses 
kokkulepitavad summad tuleks seetõttu 
arvutada mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) jaoks kokku lepitud 
summade alusel, või kui neid õigeaegselt 
vastu ei võeta, siis 2020. aasta pikendatud 
ülemmäärade ja sätete alusel kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikli 312 lõikega 
4.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni 23 000 000 euro 
ulatuses.

2. Liit rahastab III ja IV peatükiga ette 
nähtud meetmeid kuni XXX euro ulatuses.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1
Määrus (EL) nr 229/2013
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 

3. Eraldatav summa III peatükis 
osutatud tarnimise erikorra rahastamiseks 
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ei tohi olla suurem kui 6 830 000 eurot. ei tohi olla suurem kui XXX eurot.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisa I lisa1a

___________________
1aKõiki arve ajakohastatakse vastavalt 
Euroopa Parlamendi seisukohale 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Oma 14. novembri 2018. aasta 
resolutsioonis, mis käsitleb mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – 
parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks (P8_TA(2018)0449), 
pooldas Euroopa Parlament ELi 27 
liikmesriigi ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise säilitamist reaalväärtuses 
sama suurena kui 2014.–2020. aasta 
eelarves (lisades eelarvesse 
põllumajandusreservi esialgse summa), st 
383 255 miljonit eurot 2018. aasta 
hindades (431 946 miljonit eurot 
jooksevhindades). Käesolevas määruses 
kokkulepitavad summad tuleks seetõttu 
arvutada mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) jaoks kokku lepitud 
summade alusel, või kui neid õigeaegselt 
vastu ei võeta, siis 2020. aasta pikendatud 
ülemmäärade ja sätete alusel kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikli 312 lõikega 
4.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
I lisa – pealkiri 1a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teine osa: Liidu maaelu arengu toetuse 
jaotus (2021)

Teine osa: Liidu maaelu arengu toetuse 
jaotus (üleminekuperioodi esimesel aastal)

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 1305/2013
I lisa – teine osa – tabel

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(jooksevhinnad eurodes) (jooksevhinnad eurodes)

2021 2021 

Belgia 67 178 046 Belgia X 
Bulgaaria 281 711 396 Bulgaaria X 
Tšehhi Vabariik 258 773 203 Tšehhi Vabariik X 
Taani 75 812 623 Taani X 
Saksamaa 989 924 996 Saksamaa X 
Eesti 87 875 887 Eesti X 
Iirimaa 264 670 951 Iirimaa X 
Kreeka 509 591 606 Kreeka X 
Hispaania 1 001 202 880 Hispaania X 
Prantsusmaa 1 209 259 199 Prantsusmaa X 
Horvaatia 281 341 503 Horvaatia X 
Itaalia 1 270 310 371 Itaalia X 
Küpros 15 987 284 Küpros X 
Läti 117 307 269 Läti X 
Leedu 195 182 517 Leedu X 
Luksemburg 12 290 956 Luksemburg X 
Ungari 416 202 472 Ungari X 
Malta 12 207 322 Malta X 
Madalmaad 73 151 195 Madalmaad X 
Austria 480 467 031 Austria X 
Poola 1 317 890 530 Poola X 
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Portugal 1 317 890 530 Portugal X 
Rumeenia 965 503 339 Rumeenia X 
Sloveenia 102 248 788 Sloveenia X 
Slovakkia 227 682 721 Slovakkia X 
Soome 292 021 227 Soome X 
Rootsi 211 550 876 Rootsi X 
EL kokku 11 230 561 046 EL kokku X 
Tehniline abi 28 146 770 Tehniline abi X 
Kokku 11 258 707 816 Kokku X 

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa II lisa1a

___________________
1aKõiki arve ajakohastatakse vastavalt 
Euroopa Parlamendi seisukohale 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Oma 14. novembri 2018. aasta 
resolutsioonis, mis käsitleb mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – 
parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks (P8_TA(2018)0449), 
pooldas Euroopa Parlament ELi 27 
liikmesriigi ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise säilitamist reaalväärtuses 
sama suurena kui 2014.–2020. aasta 
eelarves (lisades eelarvesse 
põllumajandusreservi esialgse summa), st 
383 255 miljonit eurot 2018. aasta 
hindades (431 946 miljonit eurot 
jooksevhindades). Käesolevas määruses 
kokkulepitavad summad tuleks seetõttu 
arvutada mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) jaoks kokku lepitud 
summade alusel, või kui neid õigeaegselt 
vastu ei võeta, siis 2020. aasta pikendatud 
ülemmäärade ja sätete alusel kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikli 312 lõikega 
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4.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III lisa III lisa1a

___________________
1aKõiki arve ajakohastatakse vastavalt 
Euroopa Parlamendi seisukohale 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta. 
Oma 14. novembri 2018. aasta 
resolutsioonis, mis käsitleb mitmeaastast 
finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – 
parlamendi seisukoht kokkuleppe 
saavutamiseks (P8_TA(2018)0449), 
pooldas Euroopa Parlament ELi 27 
liikmesriigi ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise säilitamist reaalväärtuses 
sama suurena kui 2014.–2020. aasta 
eelarves (lisades eelarvesse 
põllumajandusreservi esialgse summa), st 
383 255 miljonit eurot 2018. aasta 
hindades (431 946 miljonit eurot 
jooksevhindades). Käesolevas määruses 
kokkulepitavad summad tuleks seetõttu 
arvutada mitmeaastase finantsraamistiku 
(2021–2027) jaoks kokku lepitud 
summade alusel, või kui neid õigeaegselt 
vastu ei võeta, siis 2020. aasta pikendatud 
ülemmäärade ja sätete alusel kooskõlas 
ELi toimimise lepingu artikli 312 lõikega 
4.
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