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Austatud esimees

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon (AGRI) valmistab ette raportit komisjoni 
ettepaneku kohta võtta vastu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi 
(EAGF) toetuse kohta 2021. aastal (2019/0254(COD)). 

Eelarvekomisjon otsustas esitada oma arvamuse kirja vormis:

A. arvestades, et komisjon esitas 2018. aasta mais ja juunis järgmist mitmeaastast 
finantsraamistikku (2021–2027) silmas pidades rea eelarvealaseid ja valdkondlikke 
seadusandlikke ettepanekuid, sealhulgas uued määrused Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi 
(EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) reformimise kohta;

B. arvestades, et edukas üleminek järgmise põlvkonna kuluprogrammidele ja toetuskavadele 
finantsplaneerimise perioodil 2021–2027 sõltub mitmeaastase finantsraamistiku üldiste 
õigusaktide ja reformitud rahastamisvahendite alusaktide õigeaegsest vastuvõtmisest;

C. arvestades, et nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahelistel seadusandlusalastel läbirääkimistel 
on tehtud märkimisväärseid edusamme enamike valdkondlike õigusaktide alal; arvestades, et 
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reformitud ühise põllumajanduspoliitika üle peetavatel läbirääkimistel on siiski esinenud 
tuntavaid menetluslikke viivitusi;

D. arvestades, et nõukogu näib järgmise mitmeaastase finantsraamistiku finantspaketi suhtes 
kokkuleppele jõudvat väga aeglaselt; 

E. arvestades, et õiguslikel viivitustel ja ebakindlusel ei tohiks lasta kahjustada ELi raha saajaid 
ja lõplikke toetusesaajaid, kes reaalselt rakendavad poliitikameetmeid ja nende aluseks olevaid 
programme;

F. arvestades, et uute poliitikameetmete käikulaskmiseks tuleb juba enne 1. jaanuari 2021 lisaks 
kehtivale õiguslikule alusele ette valmistada mitu tegevus- ja strateegilist kava; 

G. arvestades, et selles kontekstis võttis Euroopa Parlament 10. oktoobril 2019 vastu 
resolutsiooni „Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: aeg täita kodanike 
ootused“, milles nõutakse ELi programmide toetusesaajate kaitsemeedet ja nõutakse tungivalt, 
et komisjon hakkaks koostama finantsraamistiku jaoks hädaolukorra kava, et tagada järjepidev 
rahastamine, kui praegust finantsraamistikku on vaja pikendada; 

H. arvestades, et põllumajandustootjate jätkuv toetamine otsetoetuskavade alusel peaks 2021. 
aastal toimuma ilma õiguslike vasturääkivusteta; arvestades, et selleks et kohaldada sisemist 
ühtlustamist ja pikendada ühtse pindalatoetuse kava aastaks 2021, on vaja teha muudatusi; 
arvestades, et mitmes programmis tuleb 2021. aasta summasid ajakohastada;

I. arvestades, et kuna pärast 2020. aastat ei ole liikmesriikide poolt eraldatud vahendid selgelt 
määratletud, on oht, et liikmesriigid ei suuda võtta maaelu arengu valdkonnas uusi õiguslikke 
kohustusi;

J. arvestades, et teatavate tehniliste kohanduste puudumisel tekiksid vastuolud kriisireserviga, 
maaelu arengu programmi pikendamisega seotud tähtaegadega ja eelmakseid käsitlevate 
sätetega; 

tunnistades viivituste esinemist õiguslikes menetlustes ja püüdes tagada toimivat üleminekut 
ühelt finantsraamistiku perioodilt järgmisele ning olles teadlik riskidest, mida õiguslik 
ebakindlus võib põhjustada liikmesriikidele ja lõplikele toetusesaajatele, eelarvekomisjon

1. toetab komisjoni poolt välja pakutud üleminekupaketi eesmärke, eelkõige mõlema samba 
kaudu antava ÜPP toetuse jätkumist 2021. aastal praegu kehtivate eeskirjade alusel, juhul kui 
ajavahemiku 2021–2027 põllumajandusreformi paketi üle peetavates läbirääkimistes esineb 
edasisi viivitusi; 

2. nõuab üleminekumääruse kiiret vastuvõtmist; 

3. soovib saada läbipaistvat ja õigeaegset teavet, kui eeltoodust tulenevalt ÜPP õiguslikke 
aluseid niimoodi muudetakse, et see mõjutab 2020. aasta ja hilisemaid eelarvemenetlusi;

4. eeldab, et need üleminekumeetmed ei piira ühise põllumajanduspoliitika reformile suunatud 
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valdkondlikku õigusloomeprotsessi ega põhjusta selles täiendavaid viivitusi. 

Lugupidamisega

Johan Van Overtveldt


