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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 

maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse oma 27. aprilli 2017. aasta resolutsiooni teemal „Põllumajandusmaa 

koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu 

maale?“, 

A. arvestades, et uute põllumajandustootjate hulgas on peamise põllumajandustootja rollis 

rohkem naisi, kui põllumajandussektoris üldiselt; 

1. on seisukohal, et pidades eelkõige silmas Euroopa põllumajanduses hõivatud 

rahvastikuosa vananemist, on ELi põllumajandussektori jaoks ülioluline julgustada uue 

põlvkonna noori põllumajandustootjaid võtma kasutusele jätkusuutlikud tavad, 

globaalse mõtteviisi ja tõsta nende teadlikkust keskkonnaküsimustes, et minna üle 

vähem süsihappegaasiheiteid tekitavale, ressursitõhusale majandusele ja lahendada 

paljud eesseisvad väljakutsed, näiteks tulla toime kliimamuutusega, säilitada 

loodusvarad (vesi ja õhk), parandada pinnase kvaliteeti, suurendada bioloogilist 

mitmekesisust ning edendada kogu tootmisahelas säästvat põllumajandustootmist, 

arendades sel eesmärgil välja tootmistehnoloogiaid, mis suurendavad toodete ohutust ja 

kvaliteeti ning keskenduvad tervislikule ja kõrge toiteväärtusega toidule; 

2. on seisukohal, et tänapäevaste ja keskkonnasõbralike põllumajandustavade 

väljatöötamine ning lühikeste turustusahelate toetamine, mis tugevdavad tootjate 

positsiooni väärtusahelas ja suurendavad toidu kvaliteeti muudab põllumajanduse 

noorte põllumajandustootjate jaoks atraktiivsemaks; 

3. kutsub komisjoni üles tagama suurema kooskõla keskkonnameetmete vahel ja selliste 

meetmete ühtlustamise; kordab, et noored põllumajandustootjad vajavad selgeid ja 

kergesti rakendatavaid meetmeid; 

4. rõhutab, et on vaja võtta arvesse piirkondade mitmekesisust, eelkõige ebasoodsate alade 

puhul, mis vajavad kohandatud toetust; 

5. palub komisjonil tõhustada uurimistegevust põllumajandustehnoloogiate kasutamise ja 

põllumajandustavade alal, mis võimaldavad väikese keskkonnamõjuga jätkusuutlikku 

põllumajandust; 

6. tuletab meelde, et säästva põllumajanduseni jõudmiseks peab noortel 

põllumajandustootjatel olema võimalik investeerida ja omandada põllumajandusmaad, 

omandada uusi või kasutatud masinaid ja optimeerida oma põllumajandustootmise 

meetodeid; 

7. rõhutab, et praeguse ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) vahendeid noortele ja uutele 

põllumajandustootjatele tuleks tõhustada ja lihtsustada, et need vastaksid noorte 

põllumajandustootjate tegelikele vajadustele, võttes kasutusele uued vahendid, näiteks 

usaldusfondid või kindlustuse kasumit võimendava mõju, mis suudaksid kaitsta 

põllumajandustootjate sissetulekuid turuhinna volatiilsuse eest; märgib, et need 

vahendid peavad olema suunatud noorte ja uute põllumajandustootjate konkreetsetele 
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erivajadustele, nendes tuleks ennekõike keskenduda maa kättesaadavusele ning 

põllumajandustootjate majanduslikele ja sotsiaalsetele vajadustele, ning nende abil 

tuleks püüda edendada põllumajandustootjate jaoks suurima lisaväärtusega projekte, 

mis kaitsevad keskkonda ja aitavad teha uute ja noorte põllumajandusettevõtjate vahel 

selget vahet; lisab, et noored põllumajandustootjad peaksid saama oma 

põllumajandusettevõtteid mitmekesistada; rõhutab, et noortele põllumajandustootjaid 

puudutavad haldusmenetlused peaksid olema tõhusad ja lihtsad, et minimeerida 

taotlejate ja ametiasutuste halduskoormust; usub, et peamine küsimus on 

keskkonnasõbralike ja kliimasäästlike uuenduslike lahenduste ja tehnoloogiate 

kasutamine põllumajanduse konkurentsivõime tugevdamiseks ja pikaajalise toiduga 

kindlustatuse tagamiseks; 

8. leiab, et tuleks vaadata üle, kui mitme aasta jooksul saab põllumajandusettevõte toetust 

kasutada, ja pikendada seda tähtaega viielt aastalt vähemalt seitsmele aastale, et 

soodustada põlvkonnavahetust; 

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama ja rahastama uuenduslike 

keskkonnatavade uurimist ja kasutuselevõttu ning taastuvate energiaallikate arendamist 

põllumajandusettevõtetes, ning edendama põllumajandustootjate seas parimate tavade 

vahetamist; 

10. rõhutab, et põlvkondade vahetus on võtmetähtsusega element, mis aitab säilitada kogu 

Euroopas elujõulised maapiirkonnad ja pereettevõtted, mis edendavad töökohtade 

loomist, jätkusuutlikku ettevõtlust ja innovatsiooni, tagades samas 

põllumajandustootmise jätkumise, kohaliku loodusliku ja kultuurmaastiku säilimise 

ning kohalike kogukondade konsolideerumise;  

11. on seisukohal, et põlvkonnavahetuse puhul tuleks arvesse võtta noorte 

põllumajandustootjate vanust ja soodustada põllumajandusettevõtete omandi üleandmist 

varasemal etapil;  

12. märgib, et see nõuab pikaajalise perspektiivi seadmist, eelkõige seoses juurdepääsuga 

taristule ja teenustele, nagu tervishoid, sotsiaalteenused, haridus, transport, 

lairibaühendus, juurdepääs krediidile jätkusuutlikel tingimustel, maa ostmiseks või 

rentimiseks kavandatud asjakohased maksusoodustused, bürokraatia vähendamine, 

noortele põllumajandustootjatele nende vajadustele vastavate sihtotstarbeliste teenusete 

pakkumiseks asutuste loomine või olemasolevate asutuste tugevdamine, ning uute 

digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtt; peab seega oluliseks tagada, et noored 

põllumajandustootjad maapiirkondades oleksid võimelised arendama oma 

põllumajandusettevõtteid ja toetama perekondi; 

13. juhib tähelepanu sellele, et põllumajandustootjate suurem ja tugevam organiseeritus 

ühistute loomise ja tootjaorganisatsioonide moodustamise kaudu sektorites, mis on ELi 

tasandil reguleeritud ühise turukorralduse määrusega võib aidata põllumajandustootmist 

tulusamaks muuta ja kaitsta põllumajandustootjate sissetulekut, eriti noorte 

põllumajandustootjate puhul, juhtides tootmisvalikuid ja kasutades kõige optimaalsemal 

moel ära maapiirkondade omadusi; lisab, et tootjaorganisatsioonide struktuurireform, 

mis muudaks nad tugevamaks, vastutustundlikumaks, tõhusamaks ja koondatumaks 

võib anda tõhusa panuse, eelkõige kaitstes ja pikemas perspektiivis suurendades sektori 

kasumlikkust; 
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14. rõhutab, et noored ja uued põllumajandustootjad kujutavad endast põllumajanduses 

olulist innovatsiooni ja ettevõtluse allikat, tuues näiteks sellist kasu, nagu uute teadmiste 

kasutuselevõtmine, lõppkasutajal põhinevate uute ärimudelite arendamine, 

jätkusuutlikumate põllumajandustootmise süsteemide arendamine, uute 

organisatsioonimudelite väljatöötamine (nt loonusrendisuhted, eelmaksed, 

ühisrahastamine), põllumajandustootjate ja kohaliku kogukonna vaheliste sidemete 

tugevdamine ning traditsiooniliste teadmiste kohandamine äriuuenduste loomiseks (nt 

käsitöötoidu tootmine); 

15. rõhutab, et ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas, mis võimaldavad ostjal 

ja/või töötlejal või kauplejal kasutada oma tarnijate suhtes märkimisväärset 

läbirääkimispositsiooni, kujutavad endast tõsist ohtu põllumajandustootjate ettevõtete 

stabiilsusele, heidutavad nooremat põlvkonda oma vanemate põllumajandusettevõtteid 

üle võtmast ja takistavad noorte põllumajandustootjate suuremat kaasatust 

maapiirkondade põlvkondade uuendamisse; palub tungivalt komisjonil võtta Euroopa 

tasandil vastu asjakohased eeskirjad;  

16. arvestab asjaoluga et maa kättesaadavus on noorte ja uute põllumajandustootjate jaoks 

peamine takistus; 

17. tuletab meelde, et teadmiste edasiandmine keskkonnapoliitika elluviimise eest 

vastutavatele osalistele on endiselt peamine väljakutse, millega tuleb vajaliku tehnilise 

ja rahalise toetuse abil kiiremas korras tegeleda; rõhutab, et noori põllumajandustootjaid 

tuleb koolitada ja anda neile oskusi kvaliteetsete koolituskursuste abil, kus pööratakse 

erilist tähelepanu sellistele oskustele, mida kõige rohkem napib, et noored saaksid 

ametialaselt areneda ning leida ja rakendada üha keerukamaid lahendusi, mida on vaja 

praeguste ning tulevaste keskkonna-, kvaliteedi- ja majanduslike probleemidega 

toimetulekuks, sealhulgas põllumajandustootmise uusimate tehnoloogiliste lahenduste 

kättesaadavus, või säästev põllumajandus; on seisukohal, et noorte 

põllumajandustootjate hariduse tase mängib võtmerolli tulevaste väljakutsetega 

toimetulekul ning et kõrgemat haridustaset tuleks seetõttu premeerida suurema rahalise 

toetusega; rõhutab, et tehnoloogilise lõhe vähendamiseks peavad institutsioonid sellist 

koolitust edendama ja toetama; nõuab sellega seoses teadmiste ja innovatsiooni 

väljatöötamist ja edasiandmist; rõhutab, et edukate lahenduste ja innovatsiooni 

edendamise nimel ei tohi suurendada halduskoormust;  

18. julgustab programmi „Erasmus“ tüüpi kava loomist, et parandada noorte 

põllumajandustootjate oskusi ja kogemusi; usub, et selline programm peaks 

keskenduma kutseõppele, ning et see tooks kasu noortele põllumajandustootjatele ning 

edendaks ka noorte põllumajandustootjate kava; 

19. leiab, et maapiirkondades pakutavat kutseõpet on vaja ajakohastada; leiab, et hõlbustada 

tuleks juurdepääsu Euroopa Sotsiaalfondile (ESF) ja suurendada maapiirkondades 

kutseõppe eelarvet; 

20. palub komisjonil ja liikmesriikidel pakkuda nii potentsiaalsetele noortele 

põllumajandustootjatele, kui ka sellistele noortele põllumajandustootjatele, kes kindlasti 

tegevust alustavad, rohkem koolitusvõimalusi, sealhulgas põllumajandusettevõtluse 

alustamise oskuste ning põllumajandustegevuse, tehnoloogiliste- ja ettevõtlusoskuste, 

näiteks turustamise, võrgustikutegevuse, teabevahetuse ja finantsoskuste alal; 
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21. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid, et tagada põllumajandustootjate 

sissetulek mitmesuguste kliima-, tervise- ja majandusriskide tingimustes ning muuta 

põllumajandusettevõtted sellega paindlikumaks, eelkõige uute riskijuhtimisvahendite 

kasutuselevõtu ja olemasolevate tugevdamise kaudu; 

22. rõhutab, kui oluline on tagada noortele põllumajandustootjatele suunatud kohaliku, 

riikliku ja ELi tasandi meetmete sidusus; kutsub liikmesriike üles soodustama 

põlvkondade vahetust, sealhulgas pärimis- ja maksuseaduste, maale juurdepääsu 

eeskirjade, läbipaistva menetluse, territoriaalse planeerimise ja maal järjepidevuse 

tagamise strateegiatega; märgib, et praegune ÜPP maksesüsteem ja eelkõige 

toodanguga sidumata toetused võivad kaasa tuua kõrgemad rendi- ja ostuhinnad, et see 

ei soodusta põllumaa üleandmist ega kaitse noori põllumajandustootjaid piisavalt 

põllumajandustoodete hinna volatiilsuse eest, mille suhtes nad on rohkem haavatavad, 

kuna nad alles alustavad oma tegevust ning neil ei ole praktilist kogemust või piisavalt 

finantsvahendeid; 

23. palub komisjonil ja liikmesriikidel kindalt pühenduda otsestele turustuskanalitele, mis 

võimaldavad noortel põllumajandustootjatel müüa oma tooteid kohalikel turgudel 

jätkusuutlikumalt ja suurema kasuga; 

24. soovitab kaaluda selliste meetmete, nagu põllumajandustootmisest loobumise kava ja 

muud pensionile jäämist soodustavad stiimulid rakendamist, mis motiveeriksid 

eakamaid põllumajandustootjaid oma ettevõtteid noortele tootjatele üle andma; 

25. leiab, et mis tahes edukas põlvkonnavahetuse strateegia peaks põhinema terviklikul 

lähenemisviisil, mis edendab häid keskkonnatavasid ning on kavandatud selleks, et luua 

noortele uusi töövõimalusi, tagada põllumajandustootmise järjepidevus, territooriumi 

tulemuslikkus ja kogukondade konsolideerumine, ning soodustab samas noorte 

põllumajandustootjate juurdepääsu maale läbipaistvate menetluste ja õiglaste lepingute, 

pangapoolse finantseerimise ja muude krediidikavade, ning soodustingimustel 

rahastamise kaudu, mis on suunatud uutele põllumajandustootjatele, ennekõike 

põllumajanduslikele väikeettevõtetele ning mis sarnaselt programmiga „Erasmus“ 

edendab teabevahetust eri riikide noorte põllumajandustootjate vahel, 

nõustamisteenuseid, põllumajanduslikku väljaõpet ja kestlikke põllumajandustavasid; 

rõhutab, et see peaks muutma inimkonna jaoks hädavajaliku säästva põllumajanduse 

noorte põllumajandustootjate ja ühiskonna jaoks üldiselt atraktiivseks ja jätkusuutlikuks 

tegevusvaldkonnaks; rõhutab, et tuleks tunnistada, et noorte põllumajandustootjate töö 

toob kodanikuühiskonnas üldsusele kasu ning et noored põllumajandustootjad peaksid 

saama oma töö eest tunnustust; 

26. juhib tähelepanu ELi äärepoolseimate piirkondade eriomadustele, mille ainulaadsed 

keskkonna-, kliima- ja tervisetingimused erinevad suuresti Euroopa mandriosa 

tingimustest, ning nõuab seetõttu, nagu on ette nähtud ELi toimimise lepingu 

artiklis 349, et neid piirkondi ja nende konkreetseid vajadusi ning eeliseid võetaks 

arvesse noorte põllumajandustootjate jaoks mõeldud ÜPP vahendite rakendamisel ja 

väljaarendamisel, sealhulgas seoses rahastamisele juurdepääsu osas; 

27. rõhutab, et rasketes tingimustes tegutsevaid väikeseid ja pereettevõtteid, kes soovivad 

leida täiendavaid tuluallikaid tuleks veelgi rohkem toetada näiteks nõustamisteenuste 

või uuenduslike ärimudelite rahastamise kaudu; 
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28. peab oluliseks soodustada võrgustike laiendamist, mis ühendavad teadlasi, akadeemilisi 

ringkondi, juhtivtöötajaid ja Euroopa noori põllumajandustootjaid, kes on huvitatud 

uute majandusarengu mudelite väljaselgitamisest, et leida uuenduslikke lahendusi 

sotsiaalsetele ja turuvajadustele, mis on tekkimas maapiirkondade uues ärimaailmas; 

29. soovitab, et põlvkonnavahetus peaks arvesse võtma võtta põlvkondadevahelist vahetust, 

mis toob kasu nii noortele kui ka vanematele põllumajandustootjatele; märgib, kui 

oluline on, et põllumajandustootjad koostaksid oma põllumajandusettevõtte 

õigusjärgluse kava ja märgib, et üleandmise hõlbustamiseks tuleks sisse seada 

üleminekutoetus; 

30. rõhutab, et tulevastes ÜPPdes tuleks kaaluda noortele põllumajandustootjatele mõeldud 

kohustusliku stardiabi meetme kehtestamist. 
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