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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule piimaturu olukorra 

arengu ja piimasektori meetmepaketi (nn piimapaketi) sätete toimimise kohta 

(COM(2014)0354) (edaspidi aruanne),  

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 

1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 

1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/20071, eelkõige selle artikli 225 punkti b, 

– võttes arvesse komisjoni 2014. aasta detsembri aruannet ELi põllumajandusturgude ja -

tulu väljavaadete kohta aastateks 2014–2024,  

1. juhib tähelepanu asjaolule, et komisjoni aruanne avaldati enne Venemaa embargo 

kehtestamist ja seepärast ei anna see piimasektori praegusest olukorrast täpset ülevaadet; 

2. rõhutab, et piimatootjate suurim probleem on hinnavolatiilsus;  

3. märgib sellega seoses, et Venemaa hiljutine põllumajandustoodete embargo näitas selgelt, 

et äärmusliku turuvolatiilsuse juhtumitele reageerimiseks mõeldud õigusraamistikku 

tuleks tugevdada; 

4. märgib, et hindade areng ei ole kõikides liikmesriikides ühtlane ning et aruandes oleks 

võinud selgemini välja tuua piimahinna tegelikku arengut ja selle põhjuseid; 

5. soovitab turu edasise ebastabiilsuse vältimiseks jätta jõusse varasemad otsused 

piimakvootide kohta ja mitte reguleerida piimakvootide süsteemi selle süsteemi viimasel 

aastal;  

6. tuletab meelde, et määruses (EL) 1308/2013 on sätestatud, et „tootmise elujõulise arengu 

ja sellest tuleneva piimatootjatele rahuldava elatustaseme tagamiseks tuleks parandada 

nende läbirääkimispositsiooni töötlejatega, mille tulemusel jaguneks lisandväärtus 

tarneahelas ühtlasemalt”;  

7. avaldab kahetsust asjaolu üle, et aruandest ei selgu, kas komisjon on uue 

reguleerimisvahendi rakendamisega rahul, ning samuti selle üle, et komisjon ei ole 

kvantifitseerinud uute tootjaorganisatsioonide, osalevate liikmesriikide ja kollektiivsete 

läbirääkimiste eeldatavat hulka; märgib, et samuti ei ole selge uute vahendite mõju 

piimahinnale; kutsub sellega seoses üles koostama konkreetset nimekirja mõjudest piima 

hinnale ja osalevate tootjaorganisatsioonide täpset loendit; 

8. palub, et komisjon hindaks 2015. aasta lõpuks üksikute liikmesriikide kaupa 

kollektiivlepingute mõju tootmisele ja hindadele; 
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PE541.466v02-00 4/5 AD\1050634ET.doc 

ET 

9. soovitab komisjonil tootjaorganisatsioonide, lepingute ja kollektiivläbirääkimiste osas 

võtta vastu selged eesmärgid;  

10. rõhutab, et piimapaketi vahendit ei saa kohandada ilma selge ülevaateta selle kohta, 

milline on tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide roll ning 

millist mõju eeldatavasti avaldab uus reguleerimisvahend piimahindadele; 

11. pooldab piimaturu vaatluskeskuse asutamist, kuid rõhutab, et tuleks luua selge 

teabevahend hinna ja mahu kohta, millest oleks põllumajandustootjatele kasu; leiab, et 

vaatluskeskus peaks aitama komisjonil uues kontekstis piimaturgi analüüsida, andma 

täpsemaid andmeid turu kohta ja teavet turu trendide kohta, samuti juhtima tähelepanu 

turutasakaalustamatuse ohule, nii et komisjon saaks teha vajalikud otsused; 

12. rõhutab, et vaatluskeskust tuleks tõhusamalt ära kasutada, kehtestades kriisitasemed 

vastavalt kogu Euroopa Liidu jaoks sätestatud näitajatele, mis võimaldaks kohaldada 

ennetavaid ja varajase hoiatuse mehhanisme; 

13. märgib, et komisjoni väitel ei ole „liikmesriigid teatanud piimasektoris piimapaketi 

märkimisväärsest mõjust ebasoodsate tingimustega piirkondades eelkõige seetõttu, et 

sätteid on rakendatud alles hiljuti […]” ja „olukorrad ja arengud on mitmekesised […] ja 

nõuavad suunatud lähenemisviisi”; 

14. soovitab, et pikaajalise strateegilise lähenemisviisi raames tuleks välja töötada ja säilitada 

piimatootmiskohustustega seotud toetused ning samuti toetused seoses piimatootmisega 

ebasoodsate tingimustega piirkondades; 

15. soovitab tugevdada vähem soodsate piirkondadega seotud õigusraamistikku;  

16. rõhutab, et turuolukorra arengut ja vahendite tõhusust tuleks hinnata pärast piimakvootide 

süsteemi lõppemist; järelmeetmete aruanne peaks valmima 2017. aastal, st kaks aastat 

pärast kvoodisüsteemi lõppemist. 



 

AD\1050634ET.doc 5/5 PE541.466v02-00 

 ET 

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 

Vastuvõtmise kuupäev 24.2.2015    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

26 

0 

1 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Ryszard 

Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Jens 

Geier, Ingeborg Gräßle, Rina Ronja Kari, Verónica Lope Fontagné, 

Fulvio Martusciello, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri 

Sarvamaa, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, 

Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Patricija Šulin 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Judith Sargentini 

 
 

 


