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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku eesmärk on edendada jätkusuutlikku ja turule orienteeritud 
põllumajandussektorit, põhjalikku reformi läbi viimata. 

Raportöör tervitab reformide teed ning leiab, et turu avamist ja ühise põllumajanduspoliitika 
(ÜPP) lihtsustamist aastaks 2013 tuleb jätkata. Siiski tuleks tagada, et enne pöördeliste 
ümberkorralduste läbiviimist ühises põllumajanduspoliitikas on lõpule viidud 2003. aasta 
reformid.

Toetuste ümbersuunamine ja vähendamine: Raportöör on seisukohal, et Euroopa 
põllumajandustootjad vajavad planeerimiskindlust. Ajal, mil lähteainete hinnad tõusevad, pole 
täiendav toetuste ümbersuunamine õigustatud. Seetõttu ei kiida raportöör põhimõtteliselt 
heaks edasist järkjärgulist toetuste ümbersuunamist: see ettepanek toob kaasa bürokraatia 
kasvu ja võib viia lihtsalt suuremate põllumajandusettevõtete killunemiseni ning 
väikepõllumajandustootjate koormuse suurenemiseni.

Nõuetele vastavus: Raportöör on vastu nõuetele vastavuse reguleerimisala laiendamisele. 
Seetõttu on ta arvamusel, et lisakriteeriumid ei peaks olema kohustuslikud, kuna need ei ole 
kooskõlas eesmärgiga vähendada bürokraatiat ja asjatut koormust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Otsetoetuseid saav põllumajandustootja 
täidab II lisas loetletud kohustuslikke 
majandamisnõudeid ning artikli 6 kohaselt 
kehtestatud häid põllumajandus- ja 
keskkonnatingimusi.

1. Otsetoetuseid saav põllumajandustootja 
täidab II lisas loetletud kohustuslikke 
majandamisnõudeid ning artikli 6 kohaselt 
kehtestatud häid põllumajandus- ja 
keskkonnatingimusi, juhul kui see ei osutu 
võimatuks ja ebaproportsionaalseks.

Or. en

Selgitus
Nõuetele vastavuse kaudu menetluste lihtsustamise põhimõte on selle nõudega vastuolus, 
kuna see põhjustab asjatut koormust ja bürokraatiat. Enamik nõutavatest kriteeriumitest on 
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juba hõlmatud olemasolevate ELi sätetega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev riigiasutus esitab 
põllumajandustootjale loetelu kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
kohta, mida tuleb järgida.

2. Pädev riigiasutus esitab 
põllumajandustootjale loetelu kohustuslike 
majandamisnõuete ning heade 
põllumajandus- ja keskkonnatingimuste 
kohta.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 5 000 
eurot, vähendatakse kuni 2012. aastani igal 
aastal järgmise protsendimäära võrra:

1. Kõiki asjaomasel kalendriaastal 
põllumajandustootjale makstavaid 
otsetoetuste summasid, mis ületavad 
10 000 eurot, vähendatakse kuni 2012. 
aastani igal aastal järgmise protsendimäära 
võrra:

(a) 2009: 7%,
(b) 2010: 9%,
(c) 2011: 11%,
(d) 2012: 13%.

(a) 2009: 7%,
(b) 2010: 9%,
(c) 2011: 11%,
(d) 2012: 13%.

2. Lõikes 1 osutatud vähendusi 
suurendatakse järgmiselt:
(a) 100 000 ja 199 999 euro vahele 
jäävaid summasid kolme protsendipunkti 
võrra,
(b) 200 000 ja 299 999 euro vahele 
jäävaid summasid kuue protsendipunkti 
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võrra,
(c) 300 000 eurost algavaid summasid 
üheksa protsendipunkti võrra.
3. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata otsetoetuste 
suhtes, mida antakse 
põllumajandustootjatele Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes, Assooridel ja 
Madeiral, Kanaari saartel ja Egeuse mere 
saartel.

2. Lõiget 1 ei kohaldata otsetoetuste suhtes, 
mida antakse põllumajandustootjatele 
Prantsusmaa ülemeredepartemangudes, 
Assooridel ja Madeiral, Kanaari saartel ja 
Egeuse mere saartel.

Or. en

Selgitus
Lähteainete hindade tõus ei õigusta täiendavat toetuste ümbersuunamist. Järkjärguline 
ümbersuunamine tuleks välja jätta, kuna see diskrimineerib ja karistab suuri võimekaid
põllumajandusettevõtjaid, kes sõltuvad mastaabisäästust ja tugevdavad maaelu arengut. 
Samal ajal ei peaks väiketootjatel olema lisakoormust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 lõike 2 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga asjaomane liikmesriik saab siiski 
vähemalt 80 % kogusummadest, mis 
toetuste ümbersuunamise tulemusel on 
kõnealuses liikmesriigis tekkinud.

Iga asjaomane liikmesriik saab 100 %
kogusummadest, mis toetuste 
ümbersuunamise tulemusel on kõnealuses 
liikmesriigis tekkinud.

Or. en

Selgitus

Uusi probleeme silmas pidades tuleks tagada, et kõik 5% toetuste ümbersuunamisest 
tulenevad summad jääksid asjaomastesse liikmesriikidesse, et tegelda nii uute probleemide 
kui ka olemasolevatele meetmetega liikmesriikides.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 7 lõike 1 kohaldamisest 
tulenevad ülejäänud summad ja artikli 7 
lõike 2 kohaldamisest tulenevad summad
jaotatakse artikli 128 lõikes 2 osutatud 
korras liikmesriikidele, kus vastavad 
summad on tekkinud. Neid kasutatakse 
vastavalt määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 69 lõikele 5a.

4. Artikli 7 kohaldamisest tulenevad 
ülejäänud summad jaotatakse täies mahus
artikli 128 lõikes 2 osutatud korras 
liikmesriikidele, kus vastavad summad on 
tekkinud. Neid kasutatakse vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 69 
lõikele 5a. 

Or. en

Selgitus
Võttes arvesse uusi probleeme koos olemasolevate meetmete ja heakskiidetud 
sekkumistegevusega tuleks tagada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi piisav 
rahastamine. Seetõttu peaks kõikide kohandamismeetmete kogusumma jääma asjaomastesse 
liikmesriikidesse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veekaitse ja -majandus:
Veekogude kaitse reostuse ja äravoolu 
eest; veekasutuse reguleerimine
– Vooluveekogude äärde puhverribade 
rajamine;
– lubade andmise menetluse järgmine 
niisutussüsteemide puhul

välja jäetud

Or. en

Selgitus
Lähenemisviis peaks keskenduma nõuetele vastavuse kriteeriumide lihtsustamisele. Käesolev 
ettepanek seevastu laiendab nende reguleerimisala. Enamik nõutavatest kriteeriumidest on 
juba hõlmatud olemasolevate, näiteks taimekaitset ja viljastamist käsitlevate ELi 



PA\732372ET.doc 7/7 PE409.507v01-00

ET

õigusaktidega.
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