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ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. peab kahetsusväärseks asjaolu, et arvestades mitmeaastases finantsraamistikus (2014–

2020) rubriigile 2 kehtestatud ülemmäära, on tõenäoline, et ühise põllumajanduspoliitika 

(ÜPP) suuri kulukategooriaid 2016. aastal tegelikult kärbitakse ning see puudutab nii 

otsetoetusi kui ka turumeetmeid, kuigi kulukohustuste ja maksete assigneeringute üldine 

määr on tõusnud vastavalt 2,4 % ja 1,6 %; 

2. võtab sellega seoses teadmiseks 2016. aasta eelarveprojektis rubriigile 2 kavandatud 

kulukohustused 63,1 miljardit eurot (-0,1 % 2015. aastaga võrreldes, kui 

ümberplaneerimise mõju kõrvale jäta) ja maksete assigneeringud 55,9 miljardit eurot (-

0,2 %); 

3. märgib, et 2016. aasta eelarveprojektis on kulukohustuste ülemmäära alla jäetud varu 1,2 

miljardit eurot ning Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) vaheülemmäära alla 

jääv varu on 1,1 miljardit eurot; nõuab, et varu jääks rubriiki 2, et tegelda võimalike 

eesolevate kriisidega põllumajandussektoris; ootab komisjoni kirjalikku 

muutmisettepanekut, mis on kavas esitada 2015. aasta oktoobris ja mis peaks tuginema 

EAGFi rahastamise ajakohastatud andmetele; 

4. toonitab asjaolu, et 2016. aasta eelarveprojektis rakendatakse esmakordselt täielikult 

määrusega (EL) nr 1307/2013 kehtestatud otsetoetuste väljamaksmist; võtab sellega 

seoses teadmiseks EAGFi eelarve vähenemise 1,4 % võrra kulukohustuste ja 

assigneeringute osas, mis tuleneb ümberpaigutustest ÜPP kahe samba vahel; 

5. märgib, et 2016. aasta eelarveprojektis on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 

(EAFRD) maaelu arengu rahastamiseks ette nähtud kulukohustuste kasv 2,8 % ja maksete 

assigneeringute kasv 6,3 %; toonitab samas, et see kasv on perioodi 2014–2020 uute 

programmide hilise kavandamise ja ajavahemiku 2007–2013 programmide lõpuleviimise 

loogiline tagajärg; 

6. väljendab heameelt meetmete üle maksmata kulukohustuste taseme kontrolli alla 

saamiseks ning peab seda eeltingimuseks programmitöö perioodi 2014–2020 edukaks 

alustamiseks; nõuab seetõttu tungivalt, et nõukogu ja liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud 

meetmed täitmata maksenõuete rahuldamiseks; 

7. väljendab kahetsust põllumajandusturgude sekkumismeetmete eelarves tehtud kärbete üle 

2015. aastaga võrreldes; pidades silmas asjaolu, et Venemaa kinnitas impordikeelu 

pikendamist kuni 2016. aasta augustini, kutsub komisjoni üles rakendama kõiki vajalikke 

meetmeid, nagu ülemmäära raames olemasoleva varu kasutamine, et toetada liidu 

põllumajandustootjaid kõigis põllumajandusvaldkondades ning embargost mõjutatud 

toiduainesektorit, eelkõige Venemaaga piirnevates riikides, ning on seisukohal, et 

erakorralisi meetmeid tuleb laiendada riikidele, mida Venemaa embargo kaudselt 

mõjutab; väljendab heameelt komisjoni otsuse üle, millega Venemaa embargost mõjutatud 

puu- ja köögiviljatootjate toetusmeetmeid pikendatakse alates 1. augustist 2015, ning 

nõuab, et asjaomased meetmed jääksid kehtima kuni impordikeelu lõpuni ja et neid 
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laiendataks kõigile mõjutatud põllukultuuride ja loomakasvatussektoritele; rõhutab, et 

piimasektorile tuleb pöörata erilist tähelepanu, kuna Venemaa embargo suurendab tootjate 

ebakindlust, alandades veelgi hindasid, mis on langenud alates kvoodisüsteemi 

kaotamisest; 

8. toonitab, et tuleb eraldada rahalised vahendid kompenseerimaks majanduslikku kahju, 

mille põllumajandustootjad on saanud turukriiside ja sanitaar- või fütosanitaarkriiside, nt 

bakteri Xylella fastidiosa tõttu, ja kordab vajadust kasutada selleks rubriigis 2 olevat varu; 

toonitab, et likvideerimise hüvitamine peaks hõlmama ka põllumajanduslike 

ökosüsteemide, sealhulgas mulla taastamist ning kindla bioloogilise mitmekesisuse 

loomist, eeskätt tagades haiguste või kahjurite suhtes ideaaljuhul resistentse või 

vastupidavama istutusmaterjali geneetilise mitmekesisuse; on seisukohal, et mis tahes abi 

üks eesmärk peaks olema selliste tasakaalustatud ja bioloogiliselt mitmekesiste 

põllumajanduslike ökosüsteemide ning maastike tagamine, mis peavad tulevikus 

rünnakutele paremini vastu; kutsub komisjoni ja nõukogu üles võtma kõiki vajalikke 

meetmeid asjaomaste turgude olukorra halvenemise vastu võitlemiseks;  

9. nõuab oliivikasvatusele ja oliiviõlisektorile lisavahendite eraldamist, et hüvitada kahju, 

mida põllumajandustootjad bakteri Xylella fastidiosa tõttu on kandnud, tõhustada 

Euroopas ennetusmeetmeid, võidelda selle hävitava haiguse leviku vastu, korraldada 

sektor ümber ning süvendada selle haigusetekitaja ja tema edasikandjate alaseid 

teadusuuringuid; 

10. märgib üldiselt, et vaja on investeeringuid meie põllumajanduslike ökosüsteemide 

kliimamuutustele ning invasiivsete võõrliikide sisseseadmisele ja levikule 

vastupidavamaks muutmiseks, eelkõige bioloogiliselt mitmekesise 

põllumajandusmaastiku ning ehtsa, heas seisundis mulla kaudu, milles on olemas rööv- ja 

kasulikud liigid, mis võimaldavad kahjuripopulatsioonide looduslikku reguleerimist; 

11. peab kahetsusväärseks nõukogu toetatavat komisjoni ettepanekut koolipiima kava 

kärpimise kohta 2 miljoni euro võrra (2015. aastal oli assigneeringu maht 77 miljonit 

eurot ja 2016. aasta eelarveprojektis 75 miljonit eurot); tuletab meelde parlamendi 

taotlust suurendada seda kava 20 miljoni euro võrra aastas; tervitab nõukogu toetatavat 

komisjoni ettepanekut, mis käsitleb koolipuuvilja kava väikest suurendamist 150 miljoni 

euroni; toonitab, et mõlemad kavad on osutunud liikmesriikides kasulikuks, ning rõhutab 

nende tähtsust, arvestades praegust kriisi ja laste alatoitumust liidus; kutsub nõukogu üles 

võtma arvesse parlamendi ettepanekuid, milles nõutakse asjaajamise lihtsustamist 

liikmesriikide jaoks, et suurendada mõlema kava tõhusust; 

12. peab kahetsusväärseks nõukogu kavandatavat puu- ja köögiviljasektori 

tootjaorganisatsioonidele mõeldud rakendusfondide 13,8 miljoni euro suurust kärbet, 

võttes arvesse nende tähtsust toidutarneahelas ja probleeme, millega sektor praegu 

silmitsi seisab; 

13. nõuab koolipiima kava ja koolipuuvilja kava üleviimist ÜPP teise sambasse, et nende 

konkreetset ülesehitust saaks kohapeal piirkondlike eripärade ja vajadustega paremini 

kohandada ning seega parandada kavade aktsepteerimist ja kasutajasõbralikkust; 

14. toonitab, et kõiki tulusid, mis laekuvad ELi eelarvesse lisamaksuna makstavate 

trahvidena, tuleb sihtotstarbeliselt kasutada piimasektorisse reinvesteerimiseks, ning 
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muud põllumajanduse sihtotstarbelistest tuludest aastatel 2014 ja 2015 laekuvad tulud 

peavad jääma rubriiki 2; on seisukohal, et 2015. aastal nõutavaid kvoodi ületamise 

tasusid, eelkõige piimasektoris, tuleks täies ulatuses kasutada piimasektori turutoetus- ja 

muudeks abimeetmeteks; väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle eraldada need 

tulud EAGFile; 

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et 2016. aasta eelarves 

põllumajandussektori kriisireservi paigutatavad rahalised vahendid, mis jäävad 

lõppkokkuvõttes kasutamata, jääksid järgneval eelarveaastal täies mahus rubriiki 2 

põllumajandustootjatele antavateks otsetoetusteks, nagu on sätestatud määruses (EL) nr 

1306/2013; 

16. märgib, et Euroopa põllumajandus on viimastel aastatel järjest rohkem kriiside all 

kannatanud; palub seetõttu komisjonil vaadata läbi ettenägematute kulude reservi 

süsteemi ja luua uue vahendi, mis võimaldab kriisi korral kiiret poliitilist sekkumist, 

koormamata iga-aastaste otsetoetuste süsteemi; 

17. palub komisjonil ja liikmesriikidel jälgida õigeaegselt põllumajandustoodete 

hinnavolatiilsust, pöörates erilist tähelepanu piimasektorile, millel on negatiivne mõju 

põllumajandustootjate sissetulekutele, ning reageerida vajaduse korral kiiresti ja 

tulemuslikult, andes põllumajandustootjatele otsese võimaluse võidelda sellise 

hinnavolatiilsuse vastu; 

18. märgib piimakvootide kaotamise mõju ning on seisukohal, et vaja on ettevalmistavaid 

meetmeid, millega vältida turu tasakaalustamatust pärast suhkrukvootide kaotamist 2017. 

aasta septembris; 

19. kutsub komisjoni üles võtma kasutusele põllumajandussektori kriisireservi, et rakendada 

kriisimeetmeid piimatööstuse aitamiseks; on seisukohal, et selliste meetmete eesmärk 

peaks olema aidata väikeseid ja keskmise suurusega piimatootjaid, kes on kannatanud 

kõige enam alates kvoodisüsteemi kaotamisest 2015. aastal, ning et ette tuleks näha kulud 

tootmisprotsesside tehnoloogiliseks täiustamiseks ja lisandväärtusega toodete tootmise 

soodustamiseks;  

20. väljendab heameelt mesinduse toetuseks antavate rahaliste vahendite mahu üle, kuna 

parlament on kogu aeg pidanud mesindust ning funktsionaalse bioloogilise 

mitmekesisuse ja eelkõige tolmeldajate ja nende osutatavate teenuste säilitamist 

põllumajanduse tuleviku jaoks esmatähtsaks; 

21. rõhutab eesmärki suurendada Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimet ja 

jätkusuutlikkust ning nõuab vahendite eraldamist nende eesmärkide saavutamiseks; 

tuletab meelde põllumajanduspoliitika potentsiaali seoses töökohtade loomise, tehnilise ja 

sotsiaalse innovatsiooni ning säästva arenguga, eelkõige maapiirkondades, kus 

asjaomased valdkonnad edendavad regionaalarengut; 

22. rõhutab, kui oluline on arendada uusi turge konkurentsivõime säilitamiseks ja Euroopa 

põllumajanduse vastupanuvõime suurendamiseks turukriisidele, nagu Venemaa embargo; 

nõuab turu arendamiseks rahalise toetuse eraldamist, muu hulgas lisamaksust saadavate 

vahendite kasutamise kaudu; 
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23. rõhutab, et on väga oluline tagada põllumajandusliku toidutööstuse teadusuuringute jaoks 

ja eelkõige programmi „Horisont 2020” eelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud summade 

jäämine sellisena täiesti kättesaadavaks, et soodustada põllumajandussektoris 

innovatsiooni; 

24. tuletab meelde probleeme, mis tekkisid eelmistel eelarveaastatel, mil assigneeringuid 

kärbiti; on veendunud, et püüdlused põllumajanduse assigneeringuid vähendada on 

ebatõhusad ja isegi ohtlikud, sest see ohustaks ÜPP eesmärke, muutes selle sektori veelgi 

haavatavamaks, ja nõrgestaks oluliselt Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime 

parandamise pingutusi. 
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