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ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et liidu põllumajandustooted annavad tootmise ja töötlemise kujul panuse 

liidu majandusarengusse ning panustavad ka elavasse kultuurilisse ja kulinaarsesse 

pärandisse, tugevdades nii territoriaalset ja sotsiaalset ühtekuuluvust kui ka kohalikke ja 

piirkondlikke traditsioone; arvestades, et nii Euroopas kui ka maailmas on suurenenud 

nõudlus kvaliteetsete ja traditsiooniliste toodete järele; arvestades, et liidu tulevik sõltub 

ka elujõulistest, dünaamilistest ja ulatuslikest maapiirkondadest; 

B. arvestades, et põllumajandusel ja metsandusel on keskne roll maa tõhusal majandamisel, 

et võidelda kliimamuutuste vastu rahvusvaheliste lepingute alusel, kaitstes samas 

rahvatervist kõigis aspektides; 

C. arvestades, et ELi suurimad kritiseerijad osutavad lõhele liidu kavandatud meetmete ja 

nende elluviimise vahel nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil, ja arvestades, et 

Ühendkuningriigi väljaastumine mõjutab tulevikus oluliselt liidu rahastamist; 

D. arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel kasvab 

ülemaailmne nõudlus toidu järele 2050. aastaks 70 %; arvestades, et uus ühine 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) peab tagama põllumajanduse majandusliku lisaväärtuse, 

suurendama põllumajanduse tootlikkust vähemate ressursside abil, edendama ausat 

konkurentsi ning tagama tervisliku ja kvaliteetse toidu mõistlike hindadega; arvestades, 

et need ÜPP eesmärgid peavad jääma Euroopa tuleviku oluliseks osaks; 

E. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on ELi ja liikmesriikide keskne eesmärk; 

arvestades, et paljud naiste täidetavad rollid maapiirkondades aitavad säilitada 

põllumajandusettevõtete elujõulisuse ja maakogukondade dünaamilisuse; arvestades, et 

jõupingutused maapiirkondade rahvastikukao ennetamiseks on seotud naiste ja noorte 

võimalustega ning arvestades, et maapiirkondades elavad naised peavad praegu tulema 

toime arvukate probleemidega; 

1. rõhutab, kui oluline on, et ÜPPd toetataks hästi rahastatud eelarvega; tuletab meelde 

ÜPP keskset tähtsust liidu ajaloos; märgib ära üliolulise rolli, mida ÜPP täidab 

elujõuliste maapiirkondade ja toiduga kindlustatuse tagamisel; märgib, et ÜPP tulevane 

reform on võimalus parandada selle eesmärkide saavutamist; juhib tähelepanu, et ÜPP 

on üks vanimaid poliitikasuundi ning peab jääma üheks olulisemaks ja lõimitumaks 

poliitikavaldkonnaks ja et see aitab jätkuvalt kaasa Euroopa tuleviku ülesehitamisele 

ulatuslikuma integratsiooni ja keskkonnakaitse abil ning tagab ELi kodanikele toiduga 

kindlustatuse ja toiduohutuse; 

2. rõhutab, et Euroopa põllumajandussektoril on oluline roll maailma rahvastiku toitmisel 

ning see annab tööd 46 miljonile inimesele; juhib tähelepanu rahvusvahelistest 

kaubanduslepingutest ja kriisidest tulenevatele probleemidele; märgib, et ebaausate 

kaubandustavadega võitlemiseks võetavate ELi seadusandlike meetmetega püütakse 

tagada põllumajandustootjate ja tarbijate hüvanguks kestlikum toiduainete tarneahel; 

3. märgib, et põllumajandus- ja maaelu arengu poliitikal on suur potentsiaal pakkuda 
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avalikke hüvesid; toonitab, et põllumajandus ei ole vastutav üksnes tooraine ja toodete 

tagamise eest toiduainetööstusele ja muudele tööstusharudele, vaid see mõjutab tugevalt 

ka keskkonda ja maapiirkondi; on seetõttu seisukohal, et keskkonna kvaliteet ELis 

sõltub suuresti ressursside haldamisest ja rakenduslikust haldamisest 

põllumajandusettevõtete tasandil; 

4. toetab pikaajalist eesmärki minna üle turupõhisele ja säästvale Euroopa 

põllumajandusele, mis suurendab konkurentsivõimet ja vähendab põllumajandustootjate 

vajadust sissetulekutoetuse järele; nõuab ÜPP kooskõlastamist ELi muu poliitikaga ning 

toonitab vajadust üldise eelarvedistsipliini järele; juhib tähelepanu, et kui teatavate 

prioriteetide tarvis on vaja rohkem eelarvevahendeid, tuleks teha kärpeid eelkõige 

muudes valdkondades; 

5. toonitab vajadust ÜPPd tõeliselt lihtsustada, mille eesmärk on pigem tulemustele ja 

väljunditele keskenduv poliitika kui nõuete järgimine; usub, et ÜPP peab olema 

suuremal määral turule suunatud, mis vähendab põllumajandustootjate sõltumist avaliku 

sektori toetusest ja suurendab sektoris konkurentsi; 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et järjest teravama maapiirkondade rahvastikukao probleemi 

vastu tuleb võidelda sihtotstarbeliste meetmete ja ELi poliitikavaldkondade sünergia 

abil, et edendada Euroopa põllumajandussektori kestlikkust, toetades ja ergutades 

seeläbi asjaomaste piirkondade noori põllumajandustootjaid; tuletab meelde, et 

põlvkonnavahetus on probleem, mille ees seisavad paljude liikmesriikide 

põllumajandustootjad; 

7. toonitab rolli, mida ÜPP täidab mulla, vee ja muude loodusvarade seisundi ja olukorra 

säilitamisel; juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa põllumajandustootjatel on kohustus 

järgida häid keskkonnatavasid ja kliimamuutustega võitlemiseks ettenähtud eesmärke; 

8. rõhutab mahetootmise ja geograafiliste tähiste tähtsust ning nendevahelist sünergiat, 

millest saavad kasu nii tootjad kui ka tarbijad; tuletab meelde, kui oluline on juurdepääs 

innovatsioonile ja toiduahela õiglane toimimine; nõuab, et uue ÜPP ühe samba 

moodustaksid prioriteedid, millega luuakse töökohti ning tagatakse ELi 

põllumajandustoodete ja toiduainete kõrgeim kvaliteet; 

9. rõhutab põllumajanduse üliolulist rolli liidu prioriteetides leevendada kliimamuutuste 

mõju ja edendada kestlikku arengut; tuletab meelde, et sellega seoses on vaja 

põllumajanduse jõulist ja piisavat eelarvet; 

10. juhib tähelepanu asjaolule, et ELis suurenevate tootmiskulude ja hinnakõikumiste tõttu 

vähenenud põllumajandusettevõtete sissetulekud mõjutavad negatiivselt 

põllumajandustootjate suutlikkust säilitada tootmist; rõhutab kulusid, mida Euroopa 

põllumajandustootjad peavad kandma, et vastata maailma kõrgeimatele toiduohutus-, 

keskkonna-, loomatervishoiu ja tööstandarditele; rõhutab, et põllumajandustootjatele 

tuleb ÜPP kaudu kompenseerida avalike hüvede pakkumine ühiskonnale; 

11. rõhutab, et ELi geograafiliste tähiste kvaliteedikavad (kaitstud päritolunimetus, kaitstud 

geograafiline tähis ja garanteeritud traditsiooniline toode) kaitsevad toodete nimetusi 

väärkasutamise eest, suurendavad nende tuntust, tõstavad nende väärtust 

rahvusvaheliste lepingute raames ning suurendavad põllumajandustootjate sissetulekut 
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ja tarbijate usaldust; rõhutab, et Euroopa logo, nagu ka päritolu- või kvaliteedimärgiste 

kasutamine suurendab nähtavust ning tagab ekspordiks ettenähtud 

põllumajandustoodete kvaliteedi; 

12. rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata põllumajandustootjatele, kellel tekib 

lisakulusid eripiirangute tõttu, mis on seotud väärtuslike loodusaladega, nagu 

mägipiirkonnad, saared, äärepoolseimad piirkonnad ja muud vähem soodsad 

piirkonnad; on veendunud, et nende konkreetsete piirangute tõttu on ÜPP rahastamine 

selliste piirkondade jaoks eluliselt tähtis ning et mis tahes vähendamine kahjustaks 

suuresti väga paljusid põllumajandustooteid; nõuab tungivalt, et liikmesriigid töötaksid 

välja kvaliteedikavad ja rakendaksid neid, et anda asjaomastele tootjatele võimalus need 

kiiresti kasutusele võtta; 

13. tuletab meelde, et 2015. aastal väljendas parlament toetust geograafiliste tähiste 

laiendamisele mittepõllumajanduslikele toodetele; arvab, et Euroopa tulevikku käsitleva 

arutelu raames tuleks laiendamist tõsiselt kaaluda, võttes arvesse selle potentsiaali 

toetada maapiirkondi, lisades traditsioonilistele toodetele väärtust ja luues töökohti; 

nõuab tungivalt, et komisjon esitaks viivitamata seadusandliku ettepaneku, et laiendada 

geograafilisi tähiseid mittepõllumajanduslikele toodetele; 

14. toonitab, et põllumajandus ja põllumajandusliku toidu süsteemid vajavad rohkem 

investeeringuid ning teadus- ja arendustegevusele tuleb teha suuremaid kulutusi, et 

edendada innovatsiooni, toetada kestliku tootmise suurendamist ja leida paremaid viise 

tulla toime selliste probleemidega nagu veenappus ja kliimamuutused; 

15. toonitab Euroopa toidu ja maitsete rikkalikkust ja kulinaarset mitmekesisust; rõhutab 

seetõttu vajadust säilitada Euroopa piirkondlikud ja kohalikud traditsioonilised tooted 

ning nende maitse ja lõhn selliste ÜPP vahendite kaudu, nagu maaelu arengu 

toetusprogrammid; 

16. rõhutab hästi rahastatud ja reformitud ÜPP tähtsust, et võidelda paljude probleemidega, 

millega liit tulevikus silmitsi seisab; tuletab meelde, et ÜPPst tuleb 

põllumajandustootjaid tõhusamalt toetada, et need suudaksid toime tulla 

põllumajanduskriisidega; rõhutab tulevase ÜPP tähtsust innovatsiooni ning teadus- ja 

arendustegevuse edendamisel ning tuletab meelde, et tulevase programmi „Euroopa 

horisont“ väljatöötamisel tuleks võtta arvesse ÜPP eesmärke; 

17. toonitab rolli, mida noored põllumajandustootjad täidavad Euroopa põllumajanduse 

praeguses ja tulevases konkurentsivõimes ning toiduainete tootmise tagamisel; rõhutab, 

et põllumajandus on midagi enamat kui pelgalt majandustegevus, see on ka kestliku ELi 

elutähtis osa; toonitab noorema põlvkonna tähtsust Euroopa tuleviku jaoks; 

18. tuletab veel kord meelde naiste rolli maapiirkondades ja nende panust ettevõtjate ja 

kestliku arengu edendajatena; rõhutab vajadust suurendada nende potentsiaali kestlikus 

põllumajanduses ja maapiirkondade vastupanuvõimes; nõuab seepärast suuremat toetust 

põllumajanduslikele pereettevõtetele ja noortele põllumajandustootjatele ning 

põllumajandusliku tööhõive, eriti noorte põllumajandustootjate tööhõive toetamist 

maapiirkondades; 

19. toonitab, kui olulised on innovatsioon ja teadusuuringud eeskätt sortide valikaretuse 
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valdkonnas, et liidul oleks võimalik konkureerida selles valdkonnas täiel määral muu 

maailmaga; 

20. rõhutab, et struktuuri-, ühtekuuluvuspoliitika ja ÜPP vähendavad lõhet liidu ja selle 

kodanike vahel, edendades integratsiooni kohalikul tasandil ning tagades 

tasakaalustatud territoriaalse arengu, eelkõige maa-, äärepoolsetes ja vähem soodsates 

piirkondades; rõhutab seetõttu, kui oluline on toetada ÜPP raames maaelu arengut ja 

mahepõllumajandust; 

21. rõhutab vajadust säilitada ELis põllumajanduse mitmekesisus ning tunnistab, et 

kohapeal toodetud värskete põllumajandustoodetega varustatud kohalikud turud on 

keskkonnasäästlikud ning toetavad väljakujunenud põllumajanduskogukondi; nõuab, et 

edendataks lühemaid tarneahelaid; 

22. rõhutab, et ÜPP aitab säilitada vähem soodsate piirkondade, sealhulgas 

mägipiirkondade elujõulisust, mistõttu täidab see paljude Euroopa piirkondade 

hülgamise ja rahvastikukao ennetamisel üliolulist rolli; 

23. rõhutab maaelu arengu tähtsust multifunktsionaalse põllumajanduse toetamisel ja 

põllumajandusettevõtjate vaheliste partnerlussuhete, kohalike kogukondade, 

kodanikuühiskonna ja täiendavate ettevõtlustegevuste soodustamisel, et saada 

sissetulekut mitmekesisest majandustegevusest; 

24. rõhutab, et praegune väljaränne maapiirkondadest nõuab ÜPP vahendite ja 

ühtekuuluvuspoliitika sünergiat, et suurendada maapiirkondade atraktiivsust; 

25. toonitab, et ÜPP ei puuduta pelgalt põllumajandustootmist ja põllumajandustootjaid, 

vaid see aitab ja arendab ka laiemaid maakogukondi, kus põllumajandustootjad 

tegutsevad; rõhutab, et EL peaks tõhustama maaelu arengu poliitikat, milles 

keskendutakse mitmesugustele probleemidele alates maapiirkondade idufirmade 

toetamisest ja juurdepääsust lairibaühendusele kuni konkreetsete keskkonna- ja 

ühiskonnaprobleemideni, millega maapiirkondade elanikud peavad toime tulema; 

26. tunnistab meie planeeti mõjutavat murettekitavat näljaprobleemi ning seepärast arvab, et 

EL peaks püüdma suurendada vastupanuvõimet toidukriisidele, tagades seega piisava, 

toitva ja taskukohase toidu ning aidates kaasa näljavaba maailma saavutamisele; 

27. rõhutab, et praegu kavandatavad stiimulid säästlike energiakultuuride kasvatamiseks ei 

tohiks kuidagi halvendada üldsuse toiduga kindlustatust; 

28. rõhutab maaelu arengu, seahulgas LEADERi algatuse tähtsust multifunktsionaalse 

põllumajanduse toetamisel ja täiendavate ettevõtlustegevuste ja -võimaluste 

soodustamisel, et saada sissetulekut maaturismist ning tagada maapiirkondades 

kogukonna toetatav põllumajandus ja sotsiaalteenuste osutamine; 

29. kutsub liikmesriike üles hõlbustama parimate tavade vahetamist Euroopa 

põllumajandustootjate seas, et tõhustada koostööd ja tugevdada Euroopa identiteeti. 

  



 

AD\1168953ET.docx 7/8 PE626.932v02-00 

 ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 12.11.2018    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

25 

8 

3 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José 

Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, 

Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert 

Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, 

Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew 

Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, 

Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław 

Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Franc Bogovič, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, 

Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz 

 
  



 

PE626.932v02-00 8/8 AD\1168953ET.docx 

ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

25 + 

ALDE Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Hilde Vautmans 

ECR Anthea McIntyre 

EFDD Giulia Moi, Marco Zullo 

NI Diane Dodds 

PPE Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert 

Erdős, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marijana Petir 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, 

Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană 

 

8 – 

EFDD John Stuart Agnew 

GUE/NGL Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas 

VERTS/ALE José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

3 0 

ALDE Jan Huitema 

ENF Jacques Colombier, Philippe Loiseau 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 


