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ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt selle üle, et komisjon on kavandanud 2019. aasta eelarveprojektis 

rubriigi 2 jaoks 60 miljardit eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 57,8 miljardit eurot 

maksete assigneeringuid, mis tähendab, et 2018. aasta eelarvega võrreldes suurenevad 

kulukohustuste assigneeringud 1,2 % ja maksete assigneeringud 3,0 %; märgib siiski, et 

EAGFi puhul on suurenemine tingitud sellest, et 2019. aasta eelarveprojektis on 

EAGFile kättesaadav sihtotstarbeline tulu väiksem kui 2018. aasta eelarves; soovitab 

teha kõik vajalikud jõupingutused, et vältida järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus (2021–2027) maksetaotluste kuhjumist; 

2. toonitab vajadust eraldada rahalisi vahendeid kompenseerimaks majanduslikku kahju, 

mida põllumajandustootjad on kandnud turukriiside ja sanitaar- või fütosanitaarkriiside, 

nt Xylella fastidiosa tõttu, ning rõhutab vajadust kasutada selleks rubriigis 2 olevat varu 

koos rubriigiga 3; nõuab kindlalt, et likvideerimise kompenseerimine peaks hõlmama ka 

agroökosüsteemide, sealhulgas mulla taastamist ning kindla bioloogilise mitmekesisuse 

loomist, eeskätt tagades istutusmaterjali geneetilise mitmekesisuse, mis ideaaljuhul 

hõlmab resistentsust või taluvust haiguste või kahjurite suhtes; on seisukohal, et mis 

tahes abi üks eesmärke peaks olema tagada sellised tasakaalustatud ja bioloogiliselt 

mitmekesised agroökosüsteemid ning maastikud, mis on tulevaste rünnakute suhtes 

vähem vastuvõtlikud; 

3. nõuab kindlalt, et kõik eelmistel aastatel põllumajanduse sihtotstarbelistest tuludest või 

rikkumistega seotud tagasimaksetest liidu eelarvesse laekunud tulud jääksid rubriiki 2; 

4. nõuab lisavahendite sihtotstarbelist eraldamist oliivikasvatus- ja oliiviõlisektorile, et 

hüvitada kahju, mida põllumajandustootjad on kandnud Xylella fastidiosa puhangu 

tõttu, tõhustada Euroopas ennetusmeetmeid ja restruktureerida sektor ning 

konsolideerida kõnealuse haigusetekitaja ja selle kandja alased teadusuuringud; 

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel jälgida õigeaegselt põllumajandustoodete 

hinnakõikumisi, millel on negatiivne mõju põllumajandustootjate sissetulekutele, ning 

reageerida vajaduse korral kiiresti ja tulemuslikult; 

6. rõhutab, et on oluline, et põllumajandusliku toidutööstuse teadusuuringuteks 

sihtotstarbeliselt (eriti programmi „Horisont 2020“ eelarvest) eraldatud vahendid 

jääksid sellisena täies ulatuses kättesaadavaks, et ergutada ja tõhustada põllumajandus- 

ja maaelu arengu sektoris uuendustegevust ja nutikaid lahendusi, nagu see on Euroopa 

ühendamise rahastu vahendite puhul, et võimaldada lairibaühenduse loomist 

maapiirkondades; rõhutab, kui tähtis on tulemuste praktiline rakendatavus 

põllumajandusettevõtte tasandil ja põllumajanduslike nõustamisteenuste roll; märgib, et 

integreeritud nn nutikad lahendused – näiteks nutikad külad, täppispõllumajandus, 

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

edendada põllumajandust ja üldist heaolu maapiirkondades; nõuab, et komisjon näeks 

seoses ühise põllumajanduspoliitika reformi ja Corki deklaratsiooni versiooniga 2.0 ette 

nutikate lähenemisviiside rahastamise; rõhutab, et need nn nutikad lahendused peaksid 
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säilitama sidususe keskkonna-, kliima- ja elurikkuse poliitika eesmärkidega ning tagama 

tiheda koostöö asjaomaste sidusrühmadega kõigis liikmesriikides; rõhutab, kui oluline 

on investeerida täppispõllumajandusse, et ratsionaliseerida tootmismeetodid ja 

vähendada kahjusid, samuti seda, kui oluline on stimuleerida ja toetada algatusi, mis on 

kohandatud väikestele, ilma mastaabisäästuta põllumajandusettevõtetele, et nad võiksid 

saada kasu uutest tehnoloogiatest; 

7. rõhutab, et ladustamisprogrammid on kriisiaegadel osutunud tulemuslikuks vahendiks 

ning et planeerimisprotsessis ette nähtud rahaliste vahendite vähendamine oleks 

kahjulik; 

8. peab kahetsusväärseks, et komisjon on oma mitmeaastase finantsraamistiku 

ettepanekutes ühise põllumajanduspoliitika eelarvet vähendanud; juhib erilist 

tähelepanu sellele, et põllumajanduspoliitika on ühine poliitika ja ühise 

põllumajanduspoliitika eelarve kärbetel oleks ebaproportsionaalne mõju, kuna neid ei 

saa riigiabi eeskirjade tõttu asendada riiklike vahenditega; 

9. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku suurendada puu- 

ja köögiviljasektori tootjaorganisatsioonidele kavandatud assigneeringuid, ning rõhutab 

nende kasvavat panust läbirääkimispositsiooni tasakaalustamisel toiduainete 

tarneahelas, ning rõhutab jätkuvalt vajadust rahastada meetmeid põllumajandustootjate 

liikmesuse suurendamiseks; 

10. rõhutab, kui tähtis on määrata kindlaks toetusmeetmed, millega konsolideerida 

põllumajandustootjate rolli tarneahelas, ning leida uusi viise põllumajandustootjate 

organisatsioonide stimuleerimiseks; 

11. peab kahetsusväärseks, et Venemaa kehtestatud embargoga seotud toetusmeetmeid ei 

ole pikendatud, arvestades et paljud liidu tootjad, eriti piima- ning puu- ja 

köögiviljatootjad, tunnevad endiselt selle negatiivset mõju, mis ei ole nende süü, sest 

põllumajandustootjaid ei saa pidada liidu diplomaatilise poliitika eest vastutavaks; 

nõuab seetõttu, et põllumajandustootjate toetusmeetmed jäetaks praegusele tasemele, 

kuna turuprobleemid on Venemaa impordikeelu tõttu endiselt alles; nõuab ka, et 

loodaks uus kriisireserv, mille rahastamine ei sõltuks iga-aastasest finantsdistsipliini 

mehhanismist, nii et see saaks tekkivatele kriisiolukordadele õigeaegselt reageerida; 

tunnistab, et Venemaa kehtestatud embargo mõjutas kaudselt ka liikmesriike, millel 

Venemaaga kaubandussuhted puudusid, ning rõhutab, et toetusmeetmed peavad katma 

ka kahjud, mida on kantud algselt Venemaale mõeldud toodete turgudele paiskamise 

tõttu; 

12. väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku rahastada 

paremini müügiedendusmeetmeid, mis kinnitab eelmise reformiga tehtud muudatuste 

mõjusust; on seisukohal, et müügiedendusmeetmed on üliolulised Euroopa ekspordi 

osakaalu suurendamiseks kogu maailma turgudel ning leevendamaks selliseid teatavates 

kolmandates riikides ELi toodetele kehtestatud piiranguid nagu Venemaa kehtestatud 

embargo või USA hiljutine otsus kehtestada Hispaania küpsete oliivide impordile 

dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud; 

13. juhib tähelepanu viimastel kuudel kestnud ränga põua tagajärgedele liikmesriikides, kus 

see on põhjustanud märkimisväärset kahju põllumajandusele ja seadnud ohtu suure 
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hulga ettevõtjaid, ning toob sellega seoses välja vajaduse tagada eritoetus 

põllumajandusettevõtjatele, kes on kõige suuremat kahju kandnud; 

14. väljendab heameelt Euroopa Komisjoni kohustuse üle säilitada mesindussektori 

praegune rahastamistase, mis on riiklike programmide kulude rahastamiseks 

hädavajalik; 

15. väljendab heameelt programmi „Horisont 2020“ raames põllumajandusega seotud 

teadus- ja arendustegevusele eraldatavate assigneeringute suurendamise üle; 

16. hoiatab, et kui vabakaubandusleping Mercosuri riikidega ei sisalda liidu põllumajanduse 

tundlikele sektoritele piisavat kaitset, satuvad paljud Euroopa tootjad veelgi suurema 

majandusliku surve alla; 

17. on veendunud, et liit saab anda olulise panuse säästval tootmisel põhinevate tervislike 

toitumisharjumuste edendamisse, eriti laste hulgas, ning on seetõttu seisukohal, et 

kehtivas määruses liidu koolikavadele ette nähtud ülemmäärad tuleks kindlasti täiel 

määral ära kasutada; kutsub seetõttu liikmesriike üles tugevdama oma riiklikke 

programme, et kasutada täielikult ära kõik kättesaadavad eraldised (250 miljonit eurot 

liidu jaoks); 

18. võtab teadmiseks vahendite hiljutise kandmise esimesest sambast teise sambasse, milles 

leppisid kokku Prantsusmaa, Leedu ja Madalmaad ning mille tagajärjel on vähenenud 

otsetoetusteks ette nähtud assigneeringud 2019. aasta eelarve projektis;  

19. kinnitab uuesti koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava hädavajalikkust, eriti arvestades 

laste alatoitumuse praegust taset liidus; palub seetõttu komisjonil vähendada kavaga 

seotud bürokraatiat ning rõhutab vajadust propageerida laste seas tervislikke 

toitumisharjumusi ning mahepuuviljade ja -köögiviljade tarbimist; 

20. peab kahetsusväärseks, et noortalunikele ei ole viimaste aastate jooksul tehtud piisavalt 

makseid, ning kutsub liikmesriike üles edendama nende assigneeringute kasutamist 

järgneval aastal, et soodustada põlvkonnavahetust ning vältida maaomandi koondumist 

ja maade hõivamist; juhib tähelepanu asjaolule, et töötajate puudus põllumajanduses 

pärsib põllumajandussektori arengut, ning rõhutab vajadust toetusmeetmete järele, 

millega töötajaid põllumajandussektorisse meelitada; 

21. rõhutab, kui tähtsad on maaelu arengu kulukohustused ja kulutused, ning rõhutab nende 

võimet ergutada majandustegevust ja luua töökohti, seda eelkõige kõrvalisemates 

piirkondades, kus on suurem tööpuudus, eriti nooremate põlvkondade puhul; rõhutab, et 

algatused, mis on suunatud noortele põllumajandustootjatele, sealhulgas piirkondlikud 

programmid, tuleks säilitada, et toetada innovatsiooni ja vajalikku põlvkondade 

vahetust; on seisukohal, et noori toetades tuleks tähelepanu pöörata nende praegustele 

vajadustele ning mitte julgustada neid võtma ülemäära suuri laene; 

22. märgib, et juurdepääs põllumajandusettevõtjate investeeringute rahastamisvahenditele 

peaks paremini vastama uute turuletulijate investeerimisvajadustele ja kõrgemale 

riskiprofiilile; 

23. palub, et POSEI programmide assigneeringud säilitataks liidu asjakohases määruses 
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ettenähtud maksimaalsetel tasemetel, rõhutades nende programmide olulisust 

põllumajandustootjate vastupanuvõime seisukohast, ning juhib tähelepanu asjaolule, et 

äärepoolseimad piirkonnad on kriisist ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 349 

viidatud struktuurilisest olukorrast (kaugus, isoleeritus, väike pindala, rasked 

looduslikud olud ja majanduslik sõltuvus mõnest tootest) endiselt tõsiselt mõjutatud 

ning nende majanduslik olukord on ebakindel. 

24. rõhutab katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete tähtsust põllumajandus- ja maaelu 

arengu sektorite innovatsiooni jaoks; palub jätkata pooleliolevate ja uute katseprojektide 

ning ettevalmistavate meetmete toetamist; 

25. peab väga murettekitavaks komisjoni ettepanekutes aastateks 2021–2027 kavandatud 

kärpeid ühise põllumajanduspoliitika rahastamises, eelkõige äärepoolseimate 

piirkondade ja programmi POSEI vahendites; 

26. peab kahetsusväärseks vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuskava käsitleva 

eelarverea märkimisväärset vähendamist, arvestades et tootmiskohustusega seotud 

toetused on hädavajalik vahend mitmete põllumajandusele ja keskkonnale kasulike 

põllukultuuride säilitamiseks; 

27. kiidab heaks loomataudide ja taimekahjuritega võitlemiseks eraldatud assigneeringute 

suurendamise 25 %, sest liit peab tulema toime tõsiste ohtude ja üha suuremate 

puhangutega. 
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