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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta 

(2018/0000(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni 29. november 2017. aasta teatist „Toidutootmise ja 

põllumajanduse tulevik“ (COM(2017)0713), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 38 ja 39, milles sätestatakse 

ühine põllumajanduspoliitika ja selle eesmärgid, 

– võttes arvesse 13. detsembri 2017. aasta määrust (EÜ) nr 2017/2393, millega 

muudetakse määruseid (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (EL) nr 

1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta, (EL) nr 

1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade 

alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, (EL) nr 1308/2013, 

millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, ning (EL) nr 

652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning 

taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta1 

(koondmäärus), 

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruandeid nr 16/2017 „Maaelu arengu 

programmitöö: vähendada tuleks keerukust ja pöörata suuremat tähelepanu tulemustele“ 

ja nr 21/2017 „Rohestamistoetus: keerukam sissetulekutoetuste kava, mis ei ole veel 

keskkonnaalaselt tulemuslik“, 

– võttes arvesse komisjoni 28. juuni 2017. aasta aruteludokumenti ELi rahanduse tuleviku 

kohta (COM(2017)0358), 

– võttes arvesse Corki deklaratsiooni 2016. aasta versioonis 2.0 „Parem elu 

maapiirkondades“, mis anti välja Euroopa maaelu arengu konverentsil, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust „Ühise 

põllumajanduspoliitika võimalik ümberkujundamine“2, 

– võttes arvesse Euroopa Regioonide Komitee arvamust „2020. aasta järgne ühine 

põllumajanduspoliitika“3, 

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu eesmärke, millest suurem osa on asjakohased ühise 

põllumajanduspoliitika seisukohast,  

– võttes arvesse 2015. aastal ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 

konverentsi 21. istungjärgul (COP21) sõlmitud Pariisi kokkulepet ja eeskätt Euroopa 

Liidu võetud kohustusi riiklikult kindlaksmääratud panuste näol, et saavutada 

                                                 
1 ELT L 350, 29.12.2017, lk 15. 
2 ELT C 288, 31.8.2017, lk 10. 
3 ELT C 342, 12.10.2017, lk 10. 
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kokkuleppe üleilmsed eesmärgid, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A8-0000/2018), 

A. arvestades, et komisjoni teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ 

tunnistatakse, et ühine põllumajanduspoliitika on ELi kõige integreeritum poliitika ning 

võimaldab ELi põllumajandussektoril vastata kodanike nõuetele mitte üksnes toiduga 

kindlustatuse, toiduohutuse, toidu kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse seisukohast, vaid ka 

keskkonnakaitse, kliimamuutuste vastaste meetmete ja loomade heaolu kõrgete 

standardite seisukohast; 

B. arvestades, et Euroopa Liidu üldine eesmärk, milleks on põllumajanduslikele 

pereettevõtetele tuginev multifunktsionaalne põllumajandus, jääb positiivse välismõju ja 

Euroopa kodanike nõutavate avalike hüvede pakkumises peamiseks; 

C. arvestades, et kahe aasta jooksul on ühist põllumajanduspoliitikat kooskõlas uute 

probleemidega regulaarselt ümber kavandatud, ent nüüd on vaja teha ajakohastamise ja 

lihtsustamise jätkuvas protsessis eelmistele reformidele tuginedes veel üks samm;  

D. arvestades, et komisjoni teatise „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ keskmes on 

uus rakendamismudel ning see tuleb heaks kiita, eeldusel et sellega tagatakse tõeline 

lihtsustamine mitte üksnes ELi tasandil, vaid ka liikmesriigi ja piirkondlikul tasandil, 

ning paindlikkus põllumajandustootjate jaoks, loomata liikmesriikidele täiendavaid 

piiranguid ega sellest tulenevalt rohkem keerukust; 

E. arvestades, et ühine põllumajanduspoliitika peab aitama olulisel määral kaasa seisaku ja 

kõikumise kõrvaldamisele põllumajandustootjate sissetulekutes, mis vaatamata tootmise 

koondumisele ja intensiivistumisele ning tootlikkuse suurendamisele on endiselt 

madalamad kui ülejäänud majandussektorites;  

F. arvestades, et viimastel aastatel on põllumajandustootjatele osaks saanud üha suurem 

hinnavolatiilsus, mis on tulenenud hindade kõikumisest maailma turgudel ja 

ebakindlusest, mida on põhjustanud makromajanduslik areng, välispoliitika, 

tervishoiukriisid ja sagedased äärmuslikud ilmastikunähtused ELis;  

G. arvestades, et on oluline tagada rahuldav elatustase kõikides piirkondades ja 

liikmesriikides, taskukohased hinnad kodanikele ja tarbijatele ning juurdepääs 

kvaliteetsele toidule ja tervislikule toitumisele, täites seejuures keskkonnakaitse, 

kliimameetmete ning looma- ja taimetervise ja heaoluga seotud kohustusi; 

H. arvestades, et on vaja ajakohastatud ja õiglasemaid toetuste maksmise süsteeme, kuna 

paljudes liikmesriikides põhineb praegune toetusõiguse süsteem ajaloolistel 

võrdlusalustel, mis on nüüdseks peaaegu 20 aastat vanad ning takistavad põlvkondade 

vahetumist ja noorte põllumajandustootjate juurdepääsu põllumajandusmaale, kuna 

uutel tulijatel ei ole toetusõigusi ning seetõttu on nad ebasoodsas olukorras; 

I. arvestades, et uute probleemide ilmnemise tõttu, näiteks üha suurenev üleilmne 

kaubandus, on vaja õiglasi ja jätkusuutlikke tingimusi kaupade ja teenuste üleilmseks 
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vahetamiseks Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames ning kooskõlas ELi 

olemasolevate sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnastandarditega, mida tuleks 

edendada; 

J. arvestades, et kuigi keskendumist nii toodete kui ka protsesside innovatsiooniga seotud 

teadus- ja arendustegevusele peab tunnustama, tuleb teha rohkem jõupingutusi, et 

teadustöö tulemused väljenduksid põllumajandustavades, mida hõlbustavad kogu ELi 

hõlmavad põllumajanduslikud nõustamisteenistused; 

K. arvestades, et põllumajandus- ja toidutootmissektoris tuleb luua stiimuleid, et jätkuvalt 

aidata kaasa ELi keskkonnakaitse ja kliimameetmete eesmärkide saavutamisele, mis on 

sätestatud rahvusvahelistes lepingutes, mille seas on näiteks Pariisi kokkulepe ja ÜRO 

kestliku arengu eesmärgid; 

L. arvestades, et Euroopa Kontrollikoda on rõhutanud asjaolu, et kliimat ja keskkonda 

säästvate põllumajandustavade toetused, mis kehtestati osana 2013. aasta reformist, 

suurendavad keerukust ja bürokraatiat, neid on raske mõista ja need ei tõhusta 

märkimisväärselt ühise põllumajanduspoliitika keskkonna ja kliimaga seotud mõju; 

M. arvestades, et Corki deklaratsiooni 2016. aasta versiooni 2.0 „Parem elu 

maapiirkondades“ eesmärkides nimetatakse elujõulisi maapiirkondi, 

multifunktsionaalsust, bioloogilist mitmekesisust põllumajanduses ja väljaspool seda, 

haruldasi loomatõugusid ja keskkonda säästvaid põllukultuure ning 

mahepõllumajandust, vähem soodsaid piirkondi ja kohustusi Natura 2000 võrgustiku 

kontekstis; 

N. arvestades, et ühtsel turul tuleb tagada aus konkurents sektoris ja muude toiduahela 

osalejatega nii eelnevas kui ka järgnevas etapis ning tõhustada täiendavalt kriise 

ennetavaid stiimuleid koos aktiivsete juhtimisvahenditega, mida kasutatakse sektori 

tasandil avalike asutuste poolt; 

O. arvestades, et uute probleemide tõttu Euroopa põllumajanduses ELi poliitiliste 

prioriteetide raames, nagu on sätestatud komisjoni aruteludokumendis ELi rahanduse 

tuleviku kohta, on vaja, et järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tagataks piisavalt 

avaliku sektori vahendeid, et hõlmata nii olemasolevaid kui uusi probleeme; 

P. arvestades, et praeguse ühise põllumajanduspoliitika muudatused tuleb sisse viia nii, et 

piisavate üleminekuperioodide ja -meetmete kaudu oleks tagatud sektori stabiilsus ja 

planeerimiskindlus põllumajandustootjate jaoks; 

Q. arvestades, et Euroopa Parlamendil peab olema ulatuslik osa selge poliitikaraamistiku 

sätestamises, et säilitada Euroopa tasandil ühised eesmärgid ja demokraatlik arutelu 

strateegiliste küsimuste kohta, mis mõjutavad kõikide kodanike igapäevaelu 

loodusvarade kasutamise, toidu kvaliteedi ja põllumajandustavade ajakohastamise 

seisukohast; 

Uued suhted Euroopa Liidu, liikmesriikide, piirkondade ja põllumajandustootjate vahel 

1. tunneb heameelt kavatsuse üle lihtsustada ja ajakohastada ühist põllumajanduspoliitikat, 

ent rõhutab, et ühtse turu terviklikkus ja tõeliselt ühine poliitika peavad olema reformi 
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ülekaalukad prioriteedid; 

2. toob esile, et isegi liikmesriikidele praegu võimaldatud paindlikkus põhieeskirjade 

määratlemisel võib moonutada konkurentsi ühtsel turul ning anda 

põllumajandustootjatele ebavõrdse juurdepääsu toetustele erinevates liikmesriikides ja 

isegi erinevates piirkondades;  

3. leiab, et liikmesriikide subsidiaarsus peaks olema tagatud üksnes ELi tasandil kokku 

lepitud ühiste eeskirjade ja vahendite raames osana ühtsest käsitlusest programmitöö ja 

toetuskõlblikkuse kriteeriumide kohta, see peaks hõlmama ühise põllumajanduspoliitika 

mõlemat sammast ning tagama eeskätt Euroopale suunatud käsitlusviisi esimese samba 

raames ja seetõttu ka võrdsed tingimused; 

4. tuletab komisjonile meelde vajadust austada täiel määral pädevuste jaotamist igas 

liikmesriigis, mis on sageli sätestatud nende põhiseadustes, eeskätt ELi piirkondade 

õiguslike pädevuste austamise seisukohast poliitika rakendamisel; 

5. tunneb heameelt komisjoni jõupingutuste üle kehtestada tulemustel põhineva 

käsitlusviisi kavandamine, rakendamine ja kontroll, et soodustada pigem tulemuslikkust 

kui nõuetele vastavust, tagades seejuures piisava järelevalve selgelt kindlaks määratud, 

tõhusate ja mõõdetavate näitajate kaudu ELi tasandil, sealhulgas sobiv 

kvaliteedikontrolli ja trahvide süsteem; 

6. palub, et komisjon tagaks, et finants- ja tulemuskontrolli ning auditifunktsioone 

täidetakse kõikides liikmesriikides ühesuguste standardite ja kriteeriumide kohaselt, 

olenemata liikmesriikide suuremast paindlikkusest kavandamise ja juhtimise raames, 

ning eelkõige eesmärgiga tagada vahendite jaotamine õigel ajal kõikides liikmesriikides 

kõikidele toetuskõlblikele põllumajandustootjatele; 

7. palub, et komisjon tagaks liikmesriikidele ja piirkondadele suurema paindlikkuse 

põllumajanduse vähese tähtsusega riigiabi raames;  

Arukas ja tõhus sektor, mis vastab kodanike, maapiirkondade ja keskkonna vajadustele 

8. leiab, et säilitada tuleb praegune kahesambaline struktuur, eeskätt esimene sammas, mis 

on suunatud põllumajandustootjate sissetuleku toetamisele; leiab, et samal ajal tuleb 

kompenseerida avalike hüvede pakkumist ühtsete kriteeriumide kohaselt, võimaldades 

liikmesriikidel kasutada konkreetseid lähenemisviise kohalike tingimuste kohaselt;  

9.  leiab, et ühise põllumajanduspoliitika praegune struktuur võimaldab eesmärke täita 

üksnes siis, kui sellele tagatakse piisav rahastus; kutsub seetõttu üles säilitama järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku raames ühise põllumajanduspoliitika eelarve vähemalt 

praegusel tasemel, et saavutada läbivaadatud ja tõhusa ühise põllumajanduspoliitika 

eesmärgid pärast 2020. aastat; 

10. leiab, et sihipärasem toetus põllumajanduslikele pereettevõtetele on vajalik ja seda on 

võimalik saavutada, kehtestades väikestele põllumajandusettevõtetele kohustusliku 

kõrgema toetusmäära; leiab lisaks, et toetus suurtele põllumajandusettevõtetele peaks 

olema kahanev, väljendades mastaabisäästu, ning liikmesriikidel peaks olema võimalus 

otsustada piiramise üle; 
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11. rõhutab vajadust tuvastada läbipaistva ja objektiivse trahvide ja stiimulite süsteemi 

peamised elemendid, et määrata kindlaks põllumajandustootjate toetuskõlblikkus 

riiklikest vahenditest rahastamise jaoks, mis peaksid hõlmama vabatahtlikke ja 

kohustuslikke meetmeid;  

12. kutsub üles asendama esimese samba otsetoetuste arvutamise olemasoleva süsteemi, 

mis põhineb sageli ajaloolistel toetusõigustel, kogu ELi hõlmava ühtse toetuste 

arvutamise meetodiga, et muuta süsteem lihtsamaks ja läbipaistvamaks;  

13. rõhutab vajadust otsetoetuste õiglase jaotamise järele liikmesriikide vahel, milles tuleb 

arvesse võtta sotsiaal-majanduslikke erinevusi, erinevaid tootmiskulusid ja 

liikmesriikidele eraldatavaid summasid teise samba kohaselt; 

14. leiab, et kui ühtsel turul on võimalik tagada võrdsed tingimused, siis tuleks säilitada 

vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus kui vahend, mille abil lahendada 

konkreetseid probleeme, eeskätt neid, mis tulenevad struktuuriliselt ebasoodsamast 

konkurentsiolukorrast vähem soodsates ja mägipiirkondades, ning neid, mis on ajutised 

ja tulenevad näiteks vana toetusõiguste süsteemi muutmisest;  

15. tuletab meelde, et põlvkondade vahetumine on probleem paljude liikmesriikide 

põllumajandustootjate jaoks ning et igas riiklikus strateegias tuleb seetõttu seda 

probleemi põhjalikult käsitleda, hõlmates esimese samba lisatoetuseid ja teise samba 

sihipäraseid meetmeid, ning kasutada uusi rahastamisvahendeid ja riiklikke meetmeid, 

et innustada põllumajandustootjaid oma põllumajandustegevust edasi andma; 

16. rõhutab maaelu arengu, seahulgas LEADERi algatuse tähtsust multifunktsionaalse 

põllumajanduse toetamisel ja täiendavate ettevõtlustegevuste ja -võimaluste 

soodustamisel, et saada sissetulekut maaturismist ja et tagada maapiirkondades 

kogukonna toetatud põllumajandus ja sotsiaalteenuste osutamine;  

17. palub, et komisjon kehtestaks uue ja põhjaliku õigusraamistiku, mis võimaldaks 

integreerida erinevat laadi praeguseid keskkonnameetmeid, näiteks nõuetele vastavus, 

kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade kasutamine ning maa hea 

põllumajandus- ja keskkonnaseisund, aga ka põllumajanduse keskkonnameetmed 

maaelu arenguks, et põllumajandustootjad saaksid tõhusalt ja väiksema bürokraatiaga 

võtta keskkonnakaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja kliimameetmeid, tagades samal 

ajal et liikmesriikide piisava kontrolli ja võttes arvesse kohalikke tingimusi; 

18. leiab, et seda uut raamistikku tuleb toetada, eraldades võimaluse korral kogu 

saadaolevast eelarvest miinimumsumma põllumajanduse keskkonnameetmetele, 

sealhulgas mahepõllumajandusele, bioloogilise mitmekesisuse toetamisele ning 

loomade ja taimede geneetilisele mitmekesisusele; 

19. palub, et komisjon soodustaks innovatsiooni ja põllumajanduse ajakohastamist, toetades 

koolitusi ja põllumajanduslikku laiendamist kavandamise ja rakendamise 

eeltingimusena kõikides liikmesriikides, soodustades oskusteabe siiret ja parimate 

tavade mudelite vahetamist liikmesriikide vahel; 

Põllumajandustootjate tugev positsioon üleilmses toidusüsteemis  
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20. palub, et komisjon säilitaks praeguse ühise põllumajanduse turukorralduse raamistiku, 

sealhulgas individuaalsed sektoripõhised kavad (vein, puu- ja juurviljad) ning ELi 

koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava, lõppeesmärgiga tugevdada iga sektori 

jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet, võimaldades juurdepääsu kõikidele 

põllumajandustootjatele; 

21. rõhutab tungivat vajadust tulevase ühise põllumajanduspoliitika järele, et 

põllumajandustootjaid tõhusamalt toetada, et nad tuleksid toime hinnavolatiilsuse ja 

sissetulekute kõikumisega kliima-, tervishoiu- ja tururiskide tõttu, luues täiendavaid 

stiimuleid paindlikuks riskijuhtimiseks ja stabiliseerimisvahendeid, tagades seejuures 

ulatusliku juurdepääsu;  

22. rõhutab vajadust tugevdada tootjate positsiooni toidu tarneahelas, tagades neile eeskätt 

õiglase osa lisaväärtusest, soodustades valdkondadevahelist koostööd ja tõhustades 

läbipaistvust turgudel ja kriiside ennetamist;  

23. palub, et komisjon võimaldaks ja ka soodustaks, eeskätt piimasektoris, aktiivse 

kriisijuhtimise vahendeid, näiteks vabatahtlikud valdkondlikud lepingud, et hallata 

pakkumist kvantitatiivselt tootjate, tootjaorganisatsioonide ja töötlejate vahel, ning 

uuriks võimalust laiendada selliseid vahendeid muudele sektoritele; 

24. kutsub üles vaatama põhjalikult läbi praeguse kriisireservi mehhanismi, et luua 

sõltumatu rahastamisvahend, mis on välja arvatud eelarve aastasuse põhimõttest, et 

võimaldada eelarvest ümberpaigutusi järgmisesse aastasse, tagades seeläbi kiire ja 

tõhusa reageerimise kriisiolukordadele, muu hulgas neile, mis hõlmavad looma- ja 

taimetervist, haigustega seotud küsimusi ja toiduohutust;  

25. leiab, et ehkki kaubanduslepingud on ELi põllumajandussektorile üldiselt kasulikud ja 

vajalikud ELi positsiooni tugevdamiseks üleilmsel põllumajandusturul, tekitavad need 

ka mitmeid probleeme, mistõttu on vaja tõhusamaid kaitsemehhanisme, et tagada 

võrdsed tingimused ELi ja ülejäänud maailma põllumajandustootjate vahel; 

26. kutsub üles looma algatusi, et edendada ELi tootmist, ohutust ja keskkonnastandardeid 

ning kvaliteetse tootmise kavu nii märgistamis- kui ka turustamistegevuste kaudu 

liidusisestel ja kolmandate riikide turgudel; 

Läbipaistev otsustusprotsess kaalukaks ettepanekuks ühise põllumajanduspoliitika kohta 

aastatel 2020–2027  

27. rõhutab, et Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid kaasotsustamismenetluse kaudu 

sätestama üldised eesmärgid, meetmed ja rahaeraldised ning määratlema paindlikkuse 

määra, mida on vaja, et liikmesriigid tuleksid toime oma eripärade ja vajadustega 

kooskõlas ühtse turuga;  

28. tunneb kahetsust asjaolu pärast, et kogu 2020. aasta järgse ühtse põllumajanduspoliitika 

kavandamine – konsulteerimine, teabevahetus, mõjuhinnang ja seadusandlikud 

ettepanekud – algab märkimisväärse viivitusega kaheksanda ametiaja lõpu lähenemisel, 

seades ohtu võimaluse jõuda lõpliku kokkuleppeni enne Euroopa valimisi; 

29. palub, et komisjon teeks enne uue rakendamismudeli kohaldamist ettepaneku 



 

PR\1146033ET.docx 9/12 PE618.154v01-00 

 ET 

üleminekuperioodi kehtestamiseks, mis oleks piisavalt pikk, et tagada nn pehme 

maandumine ja vältida igasuguseid viivitusi põllumajandustootjate iga-aastaste 

toetusmaksete tegemises ja maaelu arengu programmide rakendamises; 

o 

o  o 

30. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 
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SELETUSKIRI 

29. novembril 2017. aastal võttis komisjon ühise põllumajanduspoliitika ajakohastamise ja 

lihtsustamise kohta vastu teatise pealkirjaga „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ 

(COM(2017) 713 final).  

 

Teatise kuulutas juba 2016. aastal välja president Juncker, see on hõlmatud komisjoni 2017. 

aasta tööprogrammi ja nähti algselt ette 2017. aasta kevadeks. 26 lehekülje pikkuse tekstiga 

algatati mitmeetapiline protsess, mille kohaselt peavad ELi 27 liikmesriiki viimaks kokku 

leppima 2020. aasta järgset ühist põllumajanduspoliitikat määratlevates õigusaktides. Teatise 

eesmärk on seetõttu tagada nii alus kui ka raamistik aruteluks institutsiooniliste, 

individuaalsete, avaliku ja erasektori sidusrühmade vahel ELi 27 liikmesriigis. 

 

Sellele järgneb seadusandlik ettepanek kui järgmise programmitöö perioodi 2020–2027 

õiguslik alus ning sellega kaasneb mõjuhinnang, mis hõlmab asjakohaseid tõendeid. 

Ettepanekud avaldatakse pärast mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmist, mis on 

kavandatud 2018. aasta maikuusse. 

 

Teatise algne eesmärk on 

– tuua välja ELi põllumajanduse peamised probleemid (toidutootmist sõnaselgelt ei 

mainita); 

– rõhutada seda, kuidas aitab põllumajandussektor kaasa komisjoni kümnele 

prioriteedile ja kestliku arengu eesmärkidele koostoimes muude ELi 

poliitikasuundadega; 

– täpsustada tulevase ühise põllumajanduspoliitika poliitilisi prioriteete, suurendades 

selle Euroopa lisaväärtust;  

– uurida tegevusettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamiseks, paremaks 

juhtimiseks, tõhusamaks aruteluks mitmekesisuse kohta ELi põllumajanduses, 

suuremaks subsidiaarsuseks, toetusesaajate halduskoormuse piiramiseks ning 

tulemustele keskendumise tugevdamiseks. 

Teatises sätestatakse ka põllumajanduse kolm peamist eesmärki vastukaaluks algsetele 

aluslepingul põhinevatele eesmärkidele: 

1) aruka ja vastupanuvõimelise põllumajandussektori toetamine;  

2) keskkonnahoiu ja kliimameetmete edendamine; 

3) maapiirkondade sotsiaal-majandusliku olukorra edendamine. 

Esimene samm 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika kavandamises oli ulatuslik 

internetipõhine avalik konsultatsioon, millele saadi rohkem kui 320 000 veebipõhist vastust 

kõikidest ELi liikmesriikidest, millest suurema osa esitasid üksikisikud, ning rohkem kui 

1400 arvamusavaldust.  

Teine samm on põhjaliku mõjuhinnangu koostamine eesmärgiga õppida programmitöö 

perioodi 2013–2020 rakendamisest ja eeskätt keskkonnahoidlikuma, lihtsama ja õiglasema 

ühise põllumajanduspoliitika eesmärkidest. Selle tulemusel, kajastades käimasoleva avaliku 

arutelu üldisi ideid, töötatakse mõjuhinnangus välja arengut käsitlevad poliitikavalikud, 

sealhulgas hinnang selle kohta, kuidas on poliitikaeesmärke võimalik kõige paremini täita, 

sealhulgas:  

 

– valikus 1 (alus) hinnatakse ühtse põllumajanduspoliitika mõju, kui see jäetakse 
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selliseks nagu praegu, sealhulgas hiljuti vastu võetud koondettepaneku raames;  

– valikus 2 hinnatakse ühise põllumajanduspoliitika puudumise mõju, et katsetada, 

millised oleksid sekkumispoliitika puudumise tagajärjed, võttes arvesse ühise 

põllumajanduspoliitika majanduslikku, keskkonnaga seotud ja sotsiaalset Euroopa 

lisaväärtust; 

– valikus 3 käsitletakse liikmesriike/piirkondi, mis kavandavad ühise põllumajanduse 

tegevusi ELi prioriteetide kohaselt, tuginedes tuvastatud vajadustele. Keskendutakse 

riskijuhtimisele, investeerimisele ümberkorraldamisse ja äri arendamisse 

põllumajanduses ning maapiirkondade VKEdesse, kliima- ja keskkonnateenustele 

ning juurdepääsule innovatsioonile, teadmistele ja IKT-le;  

– valikus 4 korraldatakse ümber ülesannete jaotamine ELi, liikmesriikide ja 

põllumajandusettevõtete vahel, et tõhustada sissetulekute kindluse tagamist parema 

koostoimega otsetoetuste, sealhulgas pindalatoetused, ja riskijuhtimise vahel, et 

suunata paremini kliima- ja keskkonnameetmeid ning et lihtsustada ja ajakohastada 

kontrolle, võttes eesmärgiks tulemuslikkusel põhinevad tulemused; 

– valikus 5 kavandatakse otsetoetuste ulatuslikku ümberjaotamist väikestele ja 

keskkonnahoidlikele põllumajandusettevõtetele ning edendatakse lühikesi 

tarneahelaid. 

Teatise ja mõjuhinnangu tõendibaas on järgmine: 

– põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi oma ühtne hindamise ja järelevalve 

raamistik, et hinnata ühise põllumajanduspoliitika tulemuslikkust, tuginedes 

liikmesriikide näitajatele;  

– kogu ELi hõlmavad eesmärgid ja näitajad, mis on kokku lepitud kestliku arengu 

eesmärkide seireks (teatis „Euroopa tegevus jätkusuutlikkuse tagamiseks“ 

(COM(2016) 739 final)); 

– ELi 27 liikmesriigi iga-aastased rakendamisaruanded annavad teavet eesmärkide 

saavutamise suunas liikumise ja vastavate eelarvete kohta; 

– põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi regulaarsed hindamisuuringud ühise 

põllumajanduspoliitika üldiste 2013. aasta eesmärkide kohta ja panus põllumajanduse 

väljavaadet käsitlevasse konverentsi 2017. aasta lõpus. 

 

Laiemas Euroopa kontekstis on peamine ühise põllumajanduspoliitika reformi hoogustav 

tegur eelarveküsimus: ühine põllumajanduspoliitika on jätkuvalt suurim üksik kuluartikkel 

ELi eelarves, moodustades kogukuludest ligikaudu 38 %. Järgmises mitmeaastases 

finantsraamistikus peab EL tegelema oluliste uute probleemidega, näiteks ränne, julgeolek ja 

majanduskasv, samal ajal kui Ühendkuningriigi liidust väljumine vähendab saadaolevat 

eelarvet, ent sellegipoolest on liikmesriigid vastu eelarve üldise summa suurendamisele (1 % 

kogurahvatulust).  

 

Avaliku ja erasektori sidusrühmade jaoks on järelikult peamised teatises tõstatatud 

küsimused järgmised:  

– riiklik strateegia – kavandamine, vastuvõtmine ja rakendamine: eeskätt 

juhtimisstruktuur (õiguslik aspekt, näiteks piirkondade ja keskvõimu vaheline suhe, 

läbipaistvus, kodanike osalemine), sisemine sidusus (järjepidevus maaelu arengu 

programmide ja sektoripõhiste kavadega), väline sidusus (nt Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondid);  

– saavutamise viis – tulemustele suunatud ja tulemuslikkusel põhinevad 

rahastamisprogrammid: kontrollid ja auditid (ELi ja riiklikud pädevused), näitajad 
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(kättesaadavus ja määratlemine, kvaliteedikontroll, trahvid), juhtimismudelid 

(lihtsustatud kuluvõimalused), võrdne käsitlusviis kõikides liikmesriikides 

(toetuskõlblikkus, kohustuslik/vabatahtlik, kontrollid); 

– keskkonna- ja kliimameetmed – integreeritud käsitlusviis keskkonnateenuste 

kompenseerimise kohta, ühendades ühise põllumajanduspoliitika praegused tavad 

kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade kasutamise, nõuetele vastavuse ja 

hea põllumajanduse kohta ning maaelu arengu meetmed, et võimaldada avalike 

hüvede kompenseerimist, sealhulgas kliimameetmed ning inimeste, looma- ja 

taimetervis ning heaolu;  

– raha eraldamine – ELi tugiprogrammid: üleminekumudelid 

vähendatud/sihtotstarbelise rahastamise jaoks, eristamine liikmesriikide vahel (väline 

ühtlustamine), tuginedes objektiivsetele kriteeriumidele (vt Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondid), piirkondade/liikmesriikide kaasrahastamine, liikmesriikide 

piirkondade sotsiaal-majanduslikke tingimusi väljendavad toetusõigused (sisemine 

ühtlustamine).  

 

Tulevikku suunatud väljavaate suhtes on oluline meelde tuletada, et viimane ühise 

põllumajanduspoliitika 2013–2020 programmitöö kavandamine võttis aega kaks aastat alates 

komisjoni ettepanekute esialgsest avaldamisest (2011. aasta juunis) osana mitmeaastase 

finantsraamistiku 2014–2020 ettepanekust kuni poliitilise kokkuleppeni (2013. aasta juunis) ja 

lõpliku seadusandliku kinnitamiseni (2013. aasta detsembris), mille jaoks oli vaja võtta 

üleminekumeetmeid kõikides sektorites (kuni 2015. aastani). See ei langenud aga kokku ei 

komisjoni ametiaja ega Euroopa Parlamendi seadusandliku perioodi lõpuga.  


