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ET

ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. võtab teadmiseks 59 994,9 miljoni euro suurused kulukohustused ja 58 014,3 miljoni 
euro suurused maksed, mille komisjon on esitanud 2020. aasta eelarve projektis 
rubriigi 2 jaoks, kus Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi assigneeringuid on 
2019. aasta eelarvega võrreldes natukene suurendatud, st kulukohustuste osas 
43 531,8 miljoni euroni (+0,8 %) ja maksete osas 43 501,7 miljoni euroni (+0,9 %); 
peab ülimalt kahetsusväärseks, et Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) assigneeringuid on 2019. aasta eelarvega võrreldes vähendatud, st 
kulukohustuste osas 14 708,7 miljonile eurole (-0,1 %) ja maksete osas 
13 141,2 miljonile eurole (-0,1 %) ning et see on peamiselt tingitud EAFRD kui sellise 
nominaalsest stagneerumisest ja toetuskulude olulisest vähendamisest;

2. nõuab kindlalt, et kõik varasematel aastatel põllumajanduse sihtotstarbelistest tuludest 
või rikkumistega seotud tagasimaksetest liidu eelarvesse laekuvad tulud jääksid 
rubriiki 2;

3. peab kahetsusväärseks, et komisjon on teinud ettepaneku vähendada puu- ja 
köögiviljasektori tootjaorganisatsioonidele ette nähtud assigneeringuid (-14,6 miljonit 
eurot), mis võib negatiivselt mõjutada nende suurenevat panust läbirääkimispositsiooni 
tasakaalustamisse toiduainete tarneahelas; peab kahetsusväärseks linnulihasektorile ette 
nähtud assigneeringute puudumist, kuna see sektor kannatab Ukrainaga seotud 
ebaõiglaste kaubandusmoonutuste all;

4. tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle eraldada 50 miljonit eurot muude veise- ja 
vasikalihaga seotud meetmete jaoks, et toetada kõnealust sektorit turustamisraskuste 
korral, mis on seotud Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust; tunneb muret asjaolu 
pärast, et kõnealusele sektorile avaldab lisasurvet ka liidu ja Mercosuri riikide 
kaubandusleping; 

5. on veendunud, et liit saab anda olulise panuse tervislike toitumisharjumuste 
edendamisse, eriti laste hulgas, ning peab seetõttu ülimalt oluliseks kasutada kehtivas 
määruses liidu koolikavade puhul ette nähtud ülemmäärasid ära täiel määral; kutsub 
seetõttu liikmesriike üles tugevdama oma riiklikke programme, et tagada kättesaadavate 
maksimumeraldiste (250 miljonit eurot) täielik ärakasutamine;

6. tunneb heameelt suurema toetuse üle, mis on ette nähtud teadusuuringutele ja 
innovatsioonile, milles keskendutakse ohutu ja kvaliteetse toidu pakkumisele; rõhutab, 
et on väga oluline, et eelkõige programmi „Horisont 2020“ eelarvest põllumajandusliku 
toidutööstuse teadusuuringuteks sihtotstarbeliselt eraldatud summad jääksid sellistena 
täiel määral kättesaadavaks, et soodustada põllumajandus- ja maaelu arengu sektoris 
innovatsiooni ja arukaid lahendusi.


