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ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) kasutas põllumajanduse 

valdkonnas valimeid, mis koosnesid 217st Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi 

(EAGF) tehingust 21 riigis ning 163st kalandust, keskkonda ja kliimat ning maaelu 

arengut (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond) hõlmavast tehingust 20 riigis, 

ning väljendab heameelt, et kontrollikoja poolt loodusvarade rubriigis täheldatud vigade 

määr on 2016. aastal vähenenud 2,5 %ni (2015. aastal oli see 2,9 %); 

2. juhib tähelepanu asjaolule, et finantskorrektsioonide ja tagasinõudmiste 

korrektsioonivõime on suurenenud, vähendades 2016. aastal oluliselt, st 2,04 % võrra 

ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) veariski hõlmavat summat; märgib, et veamäär on 

endiselt sama (2,5 %), kuid asjaomased finantskorrektsioonid ja tagasinõudmised 

vähendavad selle finantsmõju, kuna osa ebaõigesti väljamakstud summasid tuleb 

eelarvesse tagasi;  

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

põllumajandussektori kriisireservi jaoks eraldatud vahendid, mis jäävad kasutamata, 

tehtaks järgmisel eelarveaastal otsetoetustena täies mahus kättesaadavaks; 

4. väljendab heameelt asjaolu üle, et põldude identifitseerimise süsteemi täiustati ja 

täpsustati, mistõttu on tegemist suurepärase vahendiga, et vähendada veamäära ning 

põllumajandustootjate ja makseasutuste halduskoormust; 

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel jälgida põllumajandustoodete olulist 

hinnavolatiilsust, millel on negatiivne mõju põllumajandustootjate sissetulekutele, ning 

reageerida vajaduse korral kiiresti ja tulemuslikult; 

6. märgib, et keskkonnasäästlikumaks muutmise kava rakendamisest möödunud esimene 

täisaasta ei ole veamäära ilmselt mõjutanud, mida võib pidada põllumajandustootjate ja 

makseasutuste suureks saavutuseks, võttes arvesse keskkonnasäästlikumaks muutmise 

eeskirjade keerukust; jagab komisjoni arvamust, et praegu on konkreetsete 

keskkonnaalaste tulemuste kohta veel liiga vara järeldusi teha; märgib, et lisaks 

keskkonnasäästlikumaks muutmisele mõjutavad põllumajandussektori keskkonnatoimet 

eelkõige ka muud tegurid; rõhutab, et keskkonnasäästlikumaks muutmine on näide 

sellest, et ka põllumajanduse valdkonnas on üha suurem vajadus tulemusauditite järele;  

7. peab tervitatavaks keskkonnasäästlikumaks muutmise kava ja selle eesmärki muuta 

liidu põllumajandusettevõtted keskkonnahoidlikumaks, rakendades selliseid tavasid 

nagu põllumajanduskultuuride mitmekesistamine, olemasoleva püsirohumaa säilitamine 

ning põllumaale ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade rajamine, nagu on 

kirjeldatud kontrollikoja aastaaruandes; 

8. märgib, et üksikud abisaajad saavad kõige suuremaid makseid ja et 4 % otsetoetustest 

on jagatud rohkem kui poolte praeguste toetusesaajate vahel, kes saavad vähem kui 

1250 eurot aastas; on veendunud, et ÜPP usaldusväärsuse seisukohast on väga oluline 
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abisaajatele tehtavate maksete ühtlustamine nii liikmesriikides kui ka nende vahel; 

9. rõhutab siiski, et asjaomaste põllumajandusettevõtete aastakäive on alla 2000 euro ja 

nad ei tegutse kaubanduslikul, turusuunitluse alusel, vaid nende kaudu kasvatavad 

toidukultuure põllumajandustootjad, kellel on ka teine töökoht, kusjuures nende 

kasutatav põllumajandusmaa moodustab liidus alla 4,6 %; peab seetõttu vajalikuks 

parandada mitmeid suuri väärarusaamasid seoses väitega, et 20 % 

põllumajandusettevõtetest saab 80 % toetustest, kuna see näitaja hõlmab kõiki 

põllumajandusettevõtteid suurusega 10 hektarit ja rohkem ning need moodustavad üle 

88 % liidu põllumajandusmaast ja 90 % liidu põllumajanduslikust tootmisest; 

10. võtab teadmiseks kontrollikoja soovitused, mis käsitlevad meetmeid, mille eesmärk on 

saavutada noorem põllumajanduskogukond, ning vajadust sihipärasemate programmide 

järele seoses sellega; 

11. tunneb heameelt selle üle, et maaelu arengu veamäär on langenud 4,9 %ni (2015. aastal 

oli see 5,3 % ja 2014. aastal 6 %); tunnistab, et maapiirkondade probleemid eeldavad 

keerukaid investeerimisprogramme ja et veamäär tuleneb eri eesmärkidest, mis on 

seatud majanduslike, maapiirkondade taristu, keskkonna ja loomatervisega seotud 

probleemide lahendamiseks, moodustades kontrasti EAGFi 1,7 % suuruse määraga; 

peab seetõttu kahetsusväärseks, et lihtsustamise puhul keskendutakse esimesele 

sambale, kuigi on tunnistatud, et teine sammas on keerukam; on samuti seisukohal, et 

maaelu arengu investeeringud on selle poliitikavaldkonna keskne osa, mis tuleb 

säilitada koos usaldusväärseks ja kasulikuks osutunud riskijuhtimise mudelitega; on 

mures tööhõive languse pärast põllumajanduses ning usub, et teise samba 

investeeringud on maaelu arengu ja taristu jaoks keskse tähtsusega; rõhutab, et ÜPP 

maksete veamäära arvutamise meetodit (eelkõige maaelu arengu programmide puhul) 

saab täiustada näiteks lihtsustamisega ja bürokraatia vähendamisega; 

12. tuletab meelde, et vigu on väga erinevat liiki ja eri mahus, nagu tahtmatu tegevusetus, 

haldusvead või pettusejuhtumid, ning üldjuhul ei põhjusta tegevusetus maksumaksjale 

rahalist kahju ning seda tuleks tegeliku veamäära hindamisel samuti arvesse võtta; 

tuletab komisjonile meelde, et eeskirjade keerukusest tingitud tahtmatute vigade oht 

jääb lõppkokkuvõttes abisaajate kanda; peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda loeb 

hankevigade puhul kulud 100 % abikõlbmatuks ka siis, kui investeering oli tõhus; 

rõhutab seetõttu, et veamäära arvutamise meetodit oleks soovitav täiendavalt 

ratsionaliseerida; 

13. toetab komisjoni seisukohta, et maaelu areng on endiselt selline valdkond, mida tuleb 

hoolikalt kontrollida; väljendab heameelt selle üle, et komisjon edendab lihtsustatud 

kuluvõimalusi, eelkõige kuna selliste meetmete kasutamine vähendab liiga kõrgete 

hindade riski ja põllumajandustootjate halduskoormust; palub komisjonil veelgi 

edendada lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist, kuna nende kasutamine liidus on 

piiratud; väljendab heameelt kontrollikoja otsuse üle koostada lihtsustatud 

kuluvõimaluste kasutamist käsitlev üksikasjalik aruanne, mis valmib 2018. aastal; 

14. innustab komisjoni liikuma edasi ühtse auditikava suunas, kuna see võimaldaks 

vähendada kontrollidega kaasnevat halduskoormust kõigil tasanditel, säilitades samas 

tõhusa kontrolli maksete seaduslikkuse ja korrektsuse üle; 
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15. märgib, et Eurostati andmetel oli põllumajandustoodangu koguväärtus 2016. aastal 405 

miljardit eurot, mis on veidi (2,8 %) vähem kui 2015. aastal, tingituna 

põllumajanduskaupade hinnalangusest; 

16. märgib, et juurdepääs andmetele ja korralik järelevalve eelkõige keskkonnaaspektide 

üle on väga oluline, kuna pikaajalise põllumajandusliku tootlikkuse aluseks on teatavad 

loodusressursid, nagu muld ja bioloogiline mitmekesisus; 

17. loodab, et kontrollikoda kohandab oma järelevalvemeetodit, et tähtsustada vahendite 

kasutamist samavõrra kui nende eraldamist; 

18. väljendab heameelt selle üle, et avaldati põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadi 2016. aasta tegevusaruanne, mis näitab selgelt ÜPP panust 

maapiirkondade tööhõivemäärade suurenemisse ning et see aitas eelkõige kaasa 

tööhõivemäärade taastamisele kriisieelsel tasemel, kus 65 % tööealisest elanikkonnast 

omas töökohta, võrreldes 64,8 %ga 2008. aastal ja 62,5 %ga 2011. aastal, mis oli 

madalaim tase; väljendab heameelt asjaolu üle, et otsetoetused on nüüd paremini 

suunatud noortele põllumajandustootjatele, väikepõllumajandustootjale ja 

põllumajandustootjatele looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladel; 

19. väljendab heameelt selle üle, et nii kontrollikoja tuvastatud kui ka põllumajanduse ja 

maaelu arengu peadirektoraadi 2016. aasta tegevusaruandes ÜPP kohta esitatud üldised 

veamäärad on väga sarnased, mis näitab asjaomaste liikmesriikide poolt varasematel 

aastatel rakendatud parandusmeetmete kavade tõhusust, eelkõige seoses nende põldude 

identifitseerimise süsteemide täiustamisega; 

20. kordab Euroopa Parlamendi 8. septembri 2015. aasta nõudmist (resolutsioon A8-

0240/2015), et komisjon, liikmesriigid ja kontrollikoda arendaksid edasi riskipõhiseid 

auditistrateegiaid, mille puhul võetakse arvesse kõik asjakohased andmed. 
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