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ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab põllumajanduse ja maaelu arengu tähtsust ELi peamiste eesmärkide ja 

prioriteetide (toiduga kindlustatus, töökohtade loomine, loodusvarade säästev 

majandamine, innovatsioon ja territoriaalne tasakaal) saavutamisel ning asjaolu, et 

põllumajandus ja maaelu areng moodustavad põllumajanduspoliitika ühise olemuse tõttu 

olulise osa ELi kogueelarvest; tunnistab, kui oluline on ühise põllumajanduspoliitika 

rakendamisel eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega; tuletab meelde, et kulutused 

põllumajandusele on suhtarvudes vähenenud, samas on põllumajandusele pandud uusi 

ülesandeid kliimamuutuste leevendamise ja avalike hüvede pakkumise valdkonnas, ning 

need moodustavad praegu umbes 38 % ELi eelarvest; nõuab seetõttu, et põllumajanduse 

eelarve jääks vähemalt selle praegusele tasemele, et sektor jätkaks peamiste eesmärkide 

täitmist, võttes eelkõige arvesse asjaolu, et põllumajandussektorit mõjutavad sageli kriisid, 

mis nõuavad eelarvelist reageerimist; märgib, et prioriteediks tuleb seada stabiilsed tulud;  

2. nõuab tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid täielikult ära praegusel rahastamisperioodil 

põllumajanduse ja maaelu arengu jaoks kättesaadavad programmitöö vahendid; nõuab 

tungivalt, et komisjon tagaks ka edaspidi kõnealuste programmide sujuva elluviimise; 

3. rõhutab, et komisjon peaks usaldusväärselt prognoosima põllumajanduse vajadusi rubriigi 

2 raames; nõuab, et kõik rubriigi 2 kasutada olevad varud reserveeritaks 

põllumajandussektorile, olenemata muudest poliitilistest prioriteetidest, ning et neid 

varusid kaitstaks ja säilitataks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus; nõuab, et 

põhimõtet, mille kohaselt kogu põllumajandusest saadav tulu jääb põllumajanduse 

eelarvesse, kohaldataks järjepidevalt; 

4. rõhutab kriisireservide olulist rolli; nõuab, pidades silmas kriisireservide olulist panust 

kõnealust sektorit mõjutavatest kriisidest tuleneva kahjumi vähendamisse, et kõik 

vahendid, mis eraldatakse 2017. aasta eelarves põllumajandussektori kriisireservi 

finantsdistsipliini mehhanismi kaudu ja mis jäävad kasutamata, tuleb teha täies ulatuses 

kättesaadavaks otsetoetustena 2018. aasta eelarves vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 

artikli 26 lõikele 5; 

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

kannatanud; palub seetõttu komisjonil vaadata läbi olemasoleva kriisireservi süsteemi ja 

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

rahastamine ei sõltu iga-aastasest finantsdistsipliini mehhanismist; 

6. märgib, et punktid, mida hõlmab nn koondõigusaktide pakett, suurendavad 

rakendamispotentsiaali ning et need punktid peaksid 2018. aasta eelarves asjakohaselt 

kajastuma; rõhutab, et eelarve täitmine peab vastama kõnealuse lihtsustamise suuremale 

potentsiaalile; nõuab piisavate vahendite eraldamist, et viia ellu kõik ÜPP lihtsustamise 

aspektid; rõhutab, et ÜPP lihtsustamine peaks tagama ka vahendite kasutamise 

veamäärade edasise vähenemise, ühtlasi peaksid positiivsed muutused tähendama 

lihtsustamist lõppkasutaja jaoks; toetab kõiki tulemuspõhise lähenemisviisi järgimiseks 

võetavaid meetmeid; 
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7. palub komisjonil ja liikmesriikidel jälgida õigeaegselt põllumajandustoodete 

hinnavolatiilsust, millel on kahjulik mõju põllumajandustootjate sissetulekutele, ning 

reageerida vajaduse korral kiiresti ja tulemuslikult, andes põllumajandustootjatele otsese 

võimaluse võidelda sellise hinnavolatiilsuse vastu; 

8. on seisukohal, et määruse (EL) nr 1307/2013 artiklis 9 sätestatud aktiivse 

põllumajandustootja klausliga tagatakse, et ELi vahenditega seotud mainerisk on 

kõrvaldatud; palub komisjonil tagada aktiivse põllumajandustootja klausli kriteeriumite 

ühtne kohaldamine, et saavutada selliste põllumajandustootjate lihtsustatud, kuid 

usaldusväärsem kindlakstegemine; rõhutab, kui oluline on, et aktiivsed 

põllumajandustootjad vastaksid nendele kriteeriumitele neile ELi vahendite eraldamiseks; 

9. rõhutab, kui oluline on eraldada ÜPP lihtsustamiseks vajalikud eelarvevahendid, et 

kasutada ära lihtsustamise täielik potentsiaal ning saavutada seejuures peamised 

eesmärgid ja prioriteedid; 

10. rõhutab, et tuleks säilitada noortele põllumajandustootjatele suunatud algatused, mis 

toetavad innovatsiooni ja põlvkondade vahetust; 

11. juhib tähelepanu jätkuvale tasakaalustamatusele toiduainete tarneahelas, kus esmaste 

tootjate positsioon on märkimisväärselt nõrgem kui teistel osalistel; nõuab seetõttu 

tungivalt, et komisjon suurendaks põllumajandustootjate rolli toiduainete tarneahelas, 

stimuleerides tootjaorganisatsioonide ja kooperatiivide loomist ja tugevdamist ning 

edendades koostööd tootjate ja jaemüüjate vahel, lühikesi tarneahelaid ja kvaliteetseid 

kohalikke kaubamärke kui meetmeid, millega võidelda ebaausate kaubandustavade vastu, 

võttes ühtlasi meetmeid hindade ja kasumi läbipaistvuse suurendamiseks toiduainete 

tarneahelas; juhib tähelepanu parlamendi seisukohale ebaausate kaubandustavade suhtes 

ning tuletab meelde parlamendi korduvaid nõudmisi seda valdkonda ELi tasandil 

õigusaktidega reguleerida; rõhutab, kui oluline on muuta tootjaorganisatsioone 

puudutavad eeskirjad selgemaks, et tagada edukas toimimine ja saadavalolevaid rahalisi 

vahendeid edukalt kasutada; 

12. väljendab heameelt tootjate, tootjaorganisatsioonide ja -ühenduste huvi üle määruses (EL) 

nr 1144/2014 vastu võetud müügiedenduspoliitika vastu; märgib siiski, et sidusrühmad on 

väljendanud muret seoses programmide juurdepääsetavusega, eriti asjaomase sektori 

VKEde jaoks; kutsub komisjoni üles algatama müügiedenduspoliitika põhjaliku 

hindamise ja kaaluma selle eelarve suurendamist; 

13. tõstab esile kohaliku tegevusrühma eksperditeadmisi maaelu arengu programmide 

korraldamisel; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid kogukonnapõhiste 

lähenemisviiside sujuvat elluviimise ja nõuab ulatuslikemate rahaliste vahendite 

eraldamist; 

14. nõuab piisavate ressursside eraldamist kontrollide läbiviimiseks toiduainete tarneahelas, 

pöörates erilist tähelepanu kaubandussuhetele ja toidu võrdsele toitainesisaldusele kogu 

ELis; 

15. on seisukohal, et võimalusi, mida pakuvad nn arukad lahendused, tuleks täiendavalt 

analüüsida, ära kasutada ja edendada; rõhutab, et nimetatud arukad lahendused peaksid 

säilitama sidususe keskkonna-, kliima- ja elurikkuse poliitika eesmärkidega, tagama tiheda 
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koostöö kõikide liikmesriikide asjaomaste sidusrühmadega, ning stimuleerima ja toetama 

algatusi, mis on kohandatud nende väikeste põllumajandusettevõtete vajadustele, kellel 

puudub juurdepääs mastaabisäästule, nii et ka nemad saaksid kasu uutest tehnoloogiatest; 

märgib, et integreeritud nn arukad lahendused – nagu arukad külad, täppispõllumajandus, 

digiteerimine, jagamis- ja ringmajandus ning sotsiaalsed algatused – võivad edendada 

põllumajandust ja üldist heaolu maapiirkondades; juhib tähelepanu asjaolule, et külasid 

tuleks arvesse võtta, et maapiirkonnad oleksid majanduslikult elujõulised, atraktiivsed ja 

keskkonnasäästlikud elukohad; peab kiiduväärseks arukatele lahendustele suunatud 

olemasolevaid ja tulevasi projekte; nõuab tungivalt, et komisjon näeks seoses ÜPP reformi 

ja Corki deklaratsiooni versiooniga 2.0 ette arukate lähenemisviiside rahastamise; palub 

tagada põllumajandusliku toidutööstuse teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks 

sihtotstarbeliselt eraldatud summade täieliku kättesaadavuse; 

16. on veendunud, et arvestades arukate ja uuenduslike lahenduste tõendatud kasu 

keskkonnale ja nende potentsiaali suurendada põllumajanduse tõhusust, tuleb rahaliselt 

toetada selliste lahenduste ulatuslikumat kasutuselevõtmist; 

17. väljendab heameelt uute turuvaatluskeskuste loomise üle põllukultuuride ja suhkru jaoks; 

tunnustab komisjoni jõupingutusi jätkata reformi, et edendada puu- ja köögiviljasektorit; 

on seisukohal, et tootjaorganisatsioonid ning kõnealust sektorit ja piima- ja lihasektorit 

hõlmavad potentsiaalsed vaatluskeskused võivad olla kasulikud täpse ja õigeaegse teabe 

pakkumisel; märgib, et turuvaatluskeskused võivad muuta põllumajandusturud 

läbipaistvamaks, andes sektoritest täpsema ülevaate;  

18. rõhutab, kui olulised on põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas viimastel aastatel 

olnud katseprojektid; nõuab, et jätkuvalt toetataks eelkõige väga edukaks osutunud 

käimasolevaid projekte ning pöörataks piisavalt tähelepanu parimate tavade ja omandatud 

kogemuste levitamisele, samuti edukate lähenemisviiside igakülgsele arvessevõtmisele; 

kutsub komisjoni üles viima läbi kõnealuste katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete 

tõhususe ja kasu järelhindamise; 

19. tunnistab rahaliste vahendite rolli hinnavolatiilsusest tulenevate mõjude leevendamisel; 

märgib samuti, et ühisfondil põhinev sektoripõhine sissetuleku stabiliseerimise vahend on 

asjakohane lähenemisviis; toonitab lisaks, et mõned konkreetsed põllumajanduse 

allsektorid ja algatused, nagu mesindus ning koolipiima ja koolipuuvilja programmid, 

peaksid tähelepanu keskmesse jääma; 

20. palub eraldada piisavad vahendid teadusuuringutele ning ELi veterinaar- ja 

fütosanitaarvaldkonna meetmetele; rõhutab, et eelarves veterinaar- ja 

fütosanitaarvaldkonna meetmetele ettenähtud praegune 20 miljoni euro suurune 

assigneering ei pruugi olla piisav, et katta kasvavat hulka epideemiaid, nagu linnugripp, 

sigade Aafrika katk, nodulaarne dermatiit, Xylella fastidiosa uued puhangud ning Vespa 

velutina ja Tecia solanivora levik; märgib, et jätkuvalt tuleb säilitada ka muud 

riskijuhtimisvahendid keskkonnajuhtumite, turuga seotud ohtude või tulude muutuste 

puhuks; palub praegused turustusnormid ajakohastada, et vältida tootjate jaoks asjatuid 

finantskahjusid; 

21. toonitab vajadust eraldada rahalisi vahendeid kompenseerimaks majanduslikku kahju, 

mida põllumajandustootjad on kandnud turukriiside ja sanitaar- või fütosanitaarkriiside, nt 

Xylella fastidiosa tõttu, ning kordab vajadust kasutada selleks rubriigis 2 olevat varu koos 
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rubriigiga 3; nõuab kindlalt, et likvideerimise kompenseerimine peaks hõlmama ka 

agroökosüsteemide, sealhulgas elusa mullastiku hea seisundi taastamist ning stabiilse 

bioloogilise mitmekesisuse saavutamist, eeskätt tagades istutusmaterjali geneetilise 

mitmekesisuse, mis ideaaljuhul hõlmab resistentsust või vastupidavust kõnealuse haiguse 

või kahjuri suhtes, et agroökosüsteemid oleksid tulevaste rünnakute suhtes 

vastupidavamad;  

22. on seisukohal, et arvesse tuleb võtta Brexiti ja jätkuva Venemaa embargo mõju 

põllumajandusturgudele; 

23. juhib tähelepanu sellele, et Brexitil võib olla märkimisväärne finantsmõju tulevasele 

mitmeaastasele finantsraamistikule; juhib lisaks tähelepanu sellele, et ÜPP-le, mis on 

peamiselt ELi eelarvest rahastatav Euroopa ühine poliitika, võib avalduda suurem 

finantsmõju kui muudele poliitikavaldkondadele, arvestades et riigiabi on lubatud üksnes 

väga piiratud ulatuses; nõuab seetõttu, et ÜPP eelarve vaadataks läbi ja kaalutaks 

võimalust seda suurendada, et võtta arvesse turutõrkeid ja kriise. 
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