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Seletuskiri

1. „TERVISEKONTROLLI” („HEALTH CHECK”) päritolu

2003. aasta reform, mille tingis peamiselt vältimatu itta laienemine ja milleks sundis WTO, 
oli kõige põhjalikum reform, mis on ühises põllumajanduspoliitikas (ÜPP) seni teostatud

See sai alguse kehtivate põllumajanduse riigiabimehhanismide lihtsast vahekokkuvõttest (mid 
term review), millest kujunes lõpuks siiski põhjalik reform, millesse võeti sisse rida uusi 
põhimõtteid:

– abi toodetud kogustest lahti sidumise põhimõte (decoupling) eesmärgiga parandada 
põllumajandusettevõtete turule orienteeritust ja vähendada konkurentsimoonutusi 
põllumajandustootmises ja -kaubanduses; 

– nõuetele vastavuse põhimõte, mille kohaselt peavad tootmisest lahti seotud toetused 
vastama reale keskkonna-, rahvatervise nõuetele, loomade heaolu nõuetele jne;

– WTOga kooskõla põhimõte, kuivõrd abi lahtisidumise lõppeesmärk oli selle sissevõtmine 
põllumajanduskokkuleppe „rohelisse kasti”;

– toetusõiguste riikliku ümberjaotamise põhimõte kahel tasandil: ühekordsete lahtiseotud 
toetuste hulgas ja ÜPP kahe samba vahelise ülekandmisena (riigiabi ja turud, esimene 
sammas, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) raames; maaelu areng, teine sammas, 
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames);

– paindlikkuse põhimõte ÜPP juhtimises, andes liikmesriikidele võimaluse kohaldada rida 
uue ÜPP parameetreid diferentseeritult;

– finantsdistsipliini põhimõte, mis on hiljem kehtestatud 2007.–2013. aastate 
finantsperspektiivides, mille kohaselt põllumajanduseelarve külmutati laienemisväljakutse 
tõttu ja kehtestati iga-aastaste ülemmäärade järgimise nõue kehtiva abi lineaarselt 
vähendamise võimalusega selle nõude täitmiseks;

– ja lõpuks järkjärgulisuse põhimõte, kuna 2003. aasta oli esimese avatud, etapilise reformi 
otsuse aasta, sest aluspõhimõtete (lahtisidumine, finantsdistsipliin ja paindlikkus juhtimises) 
kehtestamisega oli see aluseks uutele muudatustele sektorites, alates nn Vahemere ÜPP 
reformidest veinisektori ja hiljem puuvillasektori reformini.

„Tervisekontroll” on selle reformiprotsessi viimane samm.

2. VAJADUS ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA JÄRELE

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on paradoksaalselt kõige pikaajalisem, tõenäoliselt kõige 
õnnestunum ja kindlasti kõige enam kritiseeritud Euroopa poliitika. See peaaegu poole sajandi 
eest välja töötatud poliitika on vastanud paremini kui ükski teine selle loomise eesmärkidele. 
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Pidevad sotsiaalsed, majanduslikud, poliitilised ja keskkonnaalased muudatused Euroopas ja 
maailmas on sundinud ÜPP-d kohandama asjaoludega, mis on selle muutnud järk-järgult 
mõistetamatuks teatavatele ühiskonnasektoritele, eelkõige ebaõigluse tõttu, mida see on 
tekitanud põllumajandustootjate, piirkondade ja liikmesriikide vahel sedamööda, kuidas liit on 
laienenud ja hõlmanud üha ebaühtlasemaid põllumajandus- ja maapiirkondi.

Raportöör asub seisukohale, et ühise põllumajanduspoliitika jätkamine ei ole mitte üksnes 
soovitav, vaid on vajalik tingimus selleks, et tagada Euroopa põllumajanduse 
konkurentsivõime maailmaturul, varustuskindlus, toidukvaliteet, keskkonnasäästlikkus, uute, 
eelkõige kliimamuutuste ja taastuvenergia alaste väljakutsetega toimetulek ning dünaamilise 
ja mitmekesise majanduse säilimine maapiirkondades kooskõlas Lissaboni lepingus taas 
kinnitatud eesmärkidega.

„Tervisekontroll” võiks ja oleks raportööri arvates pidanud minema kaugemale aastateks 
pärast 2013. aastat põllumajanduspoliitika mudeli kindlaks määramise arutelus. Raportöör 
avaldab kahetsust, et see võimalus lasti käest.

Asjaolu, et komisjon tahtis „tervisekontrolli” suruda piiridesse, millest jäävad välja eelkõige 
sellised teemad nagu abi õiguspärasus ja tootmisest lahti seotud toetuste puhul võimalikult 
ühtsema mudeli parameetrite kindlaks määramine, liikmesriikidele juhtimisel vajalik 
paindlikkusaste, toetuste ümbersuunamine versus kaasfinantseerimine, „ühe ainsa samba” 
võimalus, samuti turgude reguleerimise roll uues ÜPP-s, raskendab arutelu ja otsuseid 
2013. aasta reformi teemal, mille arutelu peab kindlasti algama 2010. või 2011. aasta paiku.

Seda enam, et samale ajale langevad juba 2009. aasta arutelud ühenduse eelarve, sealhulgas 
omavahendite läbivaatamise, mis otsustati 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe raames, Kyoto protokolli läbivaatamise teemal, finantsperspektiivide arutelu 
aastateks pärast 2013. aastat ja tõenäoline kokkulepe WTOs.

3. RAPORTÖÖRI ETTEPANEKUD

Euroopa Parlament (EP)on pööranud erilist tähelepanu põllumajanduse ja maaelu arengu 
probleemidele, mis on väljendunud loendamatutes ellu viidud algatustes ja paljude 
ettepanekute välja töötamises, millest enamik on vastu võetud väga hiljuti, ja mille 
põhiaspektidega peab raportöör arvestama.

Kõige hiljutisematest EP seisukohavõttudest nn „tervisekontrolliga” otseselt seotud 
küsimustes, võib välja tuua Goepeli raportid samal teemal1, Jeggle’i raporti piima kohta2, 
Veraldi raporti noorte põllumajandustootjate kohta3, Aylwardi raporti lamba- ja 
kitsekasvatussektori kohta4 ja Berlato raporti ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi 
fondi kohta5.

                                               
1 P6_TA(2008) 093
2 P6_TA (2008) 092
3 P6_TA(2008) 258
4 P6_TA(2008) 310
5 P6_TA(2008) 204
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Selles suhtes teeb raportöör Euroopa Parlamendile ettepaneku võtta vastu järgmised põhilised 
muudatused komisjoni ettepanekutes järgmise kohta:

I. NÕUKOGU MÄÄRUS ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA RAAMES 
PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE SUHTES KOHALDATAVATE OTSETOETUSKAVADE 
ÜHISEESKIRJAD JA TEATAVAD TOETUSKAVAD PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE 
JAOKS

a) Nõuetele vastavus

Raportöör väljendab heameelt lihtsustamispüüdluste üle selles valdkonnas. Töö ja tööhõive 
tegurite piisavaks väärtustamiseks peab raportöör asjakohaseks lisada juba kindlaks määratud 
kohustuslikele majandamisnõuetele tööohutus.

b) Toetuste ümbersuunamine

Toetuste ümbersuunamine on õigustatav teise samba rahastamisvahendina. Järkjärguline 
ümbersuunamine on samuti täielikult õigustatud, sest on õiglane, et toetusesaajad, kes saavad 
kõige rohkem, panustavad sellesse eesmärki kõige enam. Samadel põhjustel on õigustatud, et 
säilitatakse ühikuväärtus 5 000 eurot, vabastades selle meetme kohaldamisest suur arv väikesi 
toetusesaajaid (üle 80 % toetusesaajatest kokku). Kuigi raportöör isiklikult pooldab toetuste 
ümbersuunamist suurema protsendimääraga, peab ta vajalikuks austada Euroopa Parlamendi 
otsust, mis võeti vastu 2008. aasta märtsis Goepeli raporti kohta (5 % toetuste 
ümbersuunamine kohustuslik kõikidele toetusesaajatele alates 5000 eurost + 1 % nende puhul, 
kelle toetus jääb vahemikku 10 000 eurot – 99 999 eurot, + 2 % skaalal 100 000 eurot –
199 999 eurot, + 3 % skaalal 200 000 eurot – 299 999 eurot ja + 4 % suuruseskaalal üle 
300 000 euro).

Teiselt poolt ei peeta asjakohaseks teha ettepanekut kohaldada seda meedet uutele 
liikmesriikidele, arvestades, et nendel kehtib kuni aastani 2013 esimese samba toetuste 
järkjärguline kasutusele võtmine.

Mis puutub ümberjaotamisse (reegel 80-20), siis ei loeta õigustatuks kohaldada uue toetuste 
järkjärgulise ümbersuunamisega tekitatud summade suhtes erinevat reeglit sellest, mida 
praegu juba kohaldatakse toetuste kohustusliku ümbersuunamise suhtes.

Raportöör on kirjeldatud põhjustel väiksema protsendimääraga toetuste ümbersuunamise 
kasuks valides teadlik, et selle mehhanismi abil teise sambasse üle kantavad summad on palju 
väiksemad, kui need oleksid siis, kui kasutataks komisjoni välja pakutud toetuste 
ümbersuunamise protsendimäära, mis tõttu ta teeb ettepaneku täiendavate mehhanismide 
kohta, millega saab lähedase tulemuse kas artikli 68 kaudu vabatahtlikkuse alusel või uue 
ülemmäärade kehtestamise mehhanismi või ülemmäära kasutuselevõtmise teel, nagu on 
alljärgnevalt selgitatud.

c) Ülemmäärade kehtestamine või ülemmäär

Toetuste ümbersuunamise jaoks välja pakutud madalast protsendimäärast tulenevalt teise 
sambasse üle kantavate rahaliste vahendite vähenemise kompenseerimiseks ning õigluse ja 
õiguse kaalutlustel peetakse asjakohaseks kehtestada otsetoetuste andmise ülemmäär summas 
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500 000 eurot.

Arvestades taotletavat põllumajanduse ja maaelu tööhõive väärtustamist ja paljude 
põllumajandusettevõtete, eriti ühistute tähtsat rolli selles, tehakse ettepanek, et kõikidele 
nendele suurtele toetusesaajatele kohaldatav ülemmäär on 500 000 eurot, pluss igal aastal 
vastavate palkade peale kuluv üldsumma.

Arvestades, et need suured toetusesaajad jagunevad liikmesriigiti väga ebavõrdselt, teeb 
ettepaneku, et sellest meetmest tulenevad summad lähevad tagasi vastavale liikmesriigile.

d) Alammäärad

Komisjon teeb ettepaneku kehtestada alammääraks 250 eurot aastas või 1 hektari kohta, alates 
millest väiketootjad ei saa otsetoetusi, tuues põhjuseks toetuste menetlemise suured kulud ja 
juurdekuuluva asjaajamise.

Selline ettepanek näitab raportööri arvates suurt sotsiaalset tundetust, mis juhul, kui see jääb 
peale, mitte ainult ei meelestaks ÜPP vastu paljusid põllumajandustootjaid, vaid ka tühistaks 
nende põllumajandustootjate kui liitlaste panuse positiivsed mõjud, mida ei saa heade 
põllumajandus- ja keskkonnatavade rakendamise eesmärkide saavutamisel alahinnata. 
Tuletatakse meelde, et põllumajandustootjad, kes saavad kuni 250 eurot, moodustavad kokku 
ligi 31 % tervikust, kellele kulub ainult 0,84 % toetustest.

Seetõttu soovitab raportöör see komisjoni ettepanek tagasi lükata.

Nõustudes siiski argumentidega, et nende toetuste maksmisega seonduva asjaajamise 
koormust on vaja vähendada, teeb raportöör ettepaneku, et summasid kuni 500 eurot aastas 
võib maksta iga kahe aasta tagant, maksmisega esimesel aastal.

e) Lisatoetused (artikkel 68) 

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku artikli 68 kohta seoses ettepanekutega osalise 
lahtisidumise kaotamiseks, samuti üleminekuks territoriaalsel alusel toetuste andmise 
mudelile ja seoses sellega mõnedele sektoritele ja piirkondadele kaasnevate mõjudega, 
lubades liikmesriikidel kasutada kuni 10 % riiklikest ülemääradest, et rahastada rida 
meetmeid, mis võivad leevendada ettearvatavaid mõjusid.

Selle poliitikavahendi potentsiaali paremini ära kasutamiseks teeb raportöör ettepaneku:

– jätta riskijuhtimis- ja kriisiohjesüsteemi rahastamine artikli 68 kohaldamisalast välja, 
vabastades nii suuremad finantsvahendid ülejäänud kavandatud meetmete jaoks;

– luua uus artikkel 68 a, millega võimaldatakse liikmesriikidel kasutada täiendavalt kuni 5 % 
oma riiklikest ülemmääradest saagikindlustuse ja investeerimisfondide rahastamiseks, et 
tagada riski- ja kriisisüsteemi asjakohane rahastamine; turujuhtimise ja -korraldusalastes 
küsimustes näib asjakohane rakendada neid vahendeid ühes ainsas ühises turukorralduses ja 
mitte põllumajandustootjatele mõeldud otsetoetuskavasid käsitlevate õigusnormide raames;

– anda liikmesriikidele, kes soovivad, võimalus kanda artiklite 68 ja 68a alusel kasutamata 
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summad üle teise sambasse, ja mida nad võivad sel juhul kasutada ilma kaasrahastamiseta 
oma maaelu arengukavade tugevdamiseks, kompenseerides nii teise sambasse ülekantavate 
summade vähenemist komisjoni ettepanekule alternatiivina välja pakutud toetuste 
ümbersuunamise protsendimäära vähendamise tagajärjel;

– kaotada ülemmäär 2,5 %, mis määratakse hiljem objektiivselt kindlaks sellega seoses vastu 
võetud ettepanekute alusel ja kooskõlas vähese tähtsusega abi klausliga ja 
põllumajanduskokkuleppe „sinise” kastiga, nagu EL on võtnud kohustuse WTOs, ning 
järgides Doha läbirääkimisvolitusi;

f) Lahtiseotud toetus

Raportöör nõustub komisjoni ettepanekuga viia põllumajandustootjatele abi andmiseks järk-
järgult sisse territoriaalsel alusel põhinevad kriteeriumid. Samas on ta teadlik, et kuna kaotati 
võimalus seda teemat põhjalikumalt arutada, on liikmesriikidele paindlikkuse jätmine 
võimalik lahendus, aga selle tulemuseks võib lõpuks olla 27 eri mudelit.

Turgude praegust olukorda arvestades, eriti nende tagajärgi karjakasvatustoodangule, peab 
vajalikuks:

– vasikate tapmise puhul säilitada toodanguga seotud toetus; 

– lamba- ja kitsekasvatussektoris lubada säilitada toodanguga seotud toetus kuni 100 %; 

– loomakasvatussektoriga tihedamalt seotud põllukultuuride puhul ja loomasööda suurema 
pakkumise stimuleerimiseks suure nõudluse ja kõrgete hindade tingimustes säilitada 
toodanguga seotud toetus kuivsöödale ja valgurikastele taimedele;

– väikeste ühiste turukorralduste puhul säilitada praegune kord kuni aastateni 2012–2013; 

– tubaka puhul, arvestades Euroopa Parlamendi häälteenamusega vastu võetud otsust, 
säilitada praegune kord kuni aastateni 2012–2013.

II. NÕUKOGU MÄÄRUS ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA MUUDATUSTE 
KOHTA, MUUTES MÄÄRUSI (EÜ) NR 320/2006, (EÜ) NR 1234/2007, (EÜ) NR 3/2008 
JA (EÜ) NR […]/2008 

a) Riskijuhtimine ja kriisiohjamine

Komisjoni välja pakutud riski- ja kriisisüsteem põhineb saagikindlustusel ja 
investeerimisfondidel ning on oluline ennetusvahend riskide suhtes üksikisikute tasandil, ei 
ole aga siiski piisav suureulatuslike süstemaatiliste riskide vastu, nagu mõned, mis meil 
esinesid hiljuti, näiteks BSE. Sellest suhtes tehakse ettepanek säilitada artikkel 44.

Tehakse samuti ettepanek tõsta ühenduse osalust 70 % tasemeni (+ 30 % võrreldes sellega, 
mis on välja pakutud vanade liikmesriikide jaoks) uute liikmesriikide jaoks, kuna nad on 
üleminekujärgus ja neil on probleeme riskijuhtimis- ja kriisiohjesüsteemi kaasrahastamisega.

Teiselt poolt peetakse asjakohaseks omistada tootjaorganisatsioonidele ja/või 
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tootmisharudevahelistele organisatsioonidele aktiivsem roll riski- ja kriisiennetuses, 
arvestades nende potentsiaali turgude parema tundmise edendamises.

b) Turusekkumise mehhanismid

– Pehme nisu 
Tehakse ettepanek säilitada sekkumismehhanism, vähendades siiski ajakava turustusaasta 
viimase kolme kuu jaoks, et järgida selle „turvavõrgu” funktsiooni ja vältida spekulatsiooni. 
Teiselt poolt keeldutakse komisjoni välja pakutud pakkumissüsteemist, sest arvatakse, et see 
põhjustaks hinnalangusspiraali.

- Sealihasektor
Ettevaatuspõhimõtte kohaselt tehakse ettepanek säilitada sekkumismehhanism nullkogustes.

– Piimasektor
Tehakse ettepanek säilitada realiseerimistoetused ainult mittetulundusorganisatsioonidele.

c) Eraladustamine 

Tehakse ettepanek arvata eraladustamismehhanismi sisse vasikaliha, sest selle puhul esineb 
samamoodi juhusest sõltuvust nagu teiste lihaliikide puhul.

d) Teravilja eksporditoetused

Euroopa Komisjon nõustus tegema kompromissi selles, et see mehhanism kaotatakse Doha 
läbirääkimiste vooru lõpetamisel WTO raames. Arvestades praegust turuolukorda ja kõiki 
perspektiivanalüüse, näib sobiv korvata seda mehhanismi ühepoolselt, andes selge poliitilise 
märguande solidaarsusest arengumaadega ja samal ajal tugevdades Euroopa varustamist, eriti 
loomakasvatustoodangu osas.

e) Piimasektor

Piimasektori reform on üks „tervisekontrolli” kõige delikaatsemaid aspekte ja see, mis tekitab 
kõige suuremaid lahknevusi, arvestades tootmistingimuste põhimõttelisi erinevusi kogu liidu 
territooriumil.

Rahuldava kompromissi otsingul, ja arvestades piimaturule viimasel ajal iseloomulikku 
hindade ebastabiilsust, tehakse ettepanek käsitleda seda pisut ettevaatlikumalt kui komisjoni 
ettepanekus, nimelt järgmise osas:

– piimakvootide tõstmine 1 % võrra turustusaastateks 2009/10 ja 2010/11;

– otsuste ettekavandamine aastaks 2010 sektori tuleviku kohta, võttes arvesse kolme eelneva 
turustusaasta asjakohast hinnangut;

– „piimafondi” asutamine, mida rahastatakse lisamaksu kohaldamisest saadud summadega ja 
turuinstrumentidest loobumisest saavutatud kokkuhoiust, kusjuures sellest või rahastada 
meetmeid, mida võib tagada mõne muu vahendiga, nimelt artikliga 68.
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III NÕUKOGU MÄÄRUS, MILLEGA MUUDETAKSE MÄÄRUST (EÜ) nr 1698/2005 
MAAELU ARENGU EUROOPA PÕLLUMAJANDUSFONDIST (EAFRD) ANTAVATE 
MAAELU ARENGU TOETUSTE KOHTA JA NÕUKOGU OTSUST, MILLEGA 
MUUDETAKSE OTSUST Nr 2006/144/EÜ ÜHENDUSE MAAELU ARENGU 
STRATEEGIASUUNISTE KOHTA (programmiperiood 2007–2013)

Raportöör jagab komisjoni seisukohta selles osas, et on vaja võtta uued väljakutsed maaelu 
arengukavadesse, nimelt kliimamuutuste, taastuvenergia, veemajandamise ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse osas, aga ta leiab, et liikmesriikidele tuleb võimaldada suuremat 
paindlikkust. Kui ühelt poolt otsustab komisjon nende väljakutsetega arvestamiseks paindliku 
käsitluse kasuks, kehtestades mitteammendava loetelu võimalikest meetmetest, mida 
liikmesriigid peavad kohaldama, siis teiselt poolt kehtestab ta, et neid tuleb täis ulatuses 
rahastada täiendavatest vahenditest, mis saadakse uuest toetuste ümbersuunamisest. 

Raportöör soovitab piirata selle kohustuse 50 % tasemele täiendavatest vahenditest, mis 
võimaldaks liikmesriikidele suuremat paindlikkust teise sambasse üle kantud rahaliste 
vahendite kasutamisel, mis tulenevad uuest toetuste ümbersuunamisest, ülemmäärade 
kehtestamisest ja uuest nn ülekandemehhanismist („passerelle”), mis toodi sisse artikliga 68 
nii „uute väljakutsetega” seoses kui ka nende maaelu arengukavade tugevdamiseks 
rakendatavate meetmete jaoks.

Veel tehakse ettepanek täiendavate meetmete kohta:
– päikese-, tuule- ja maasoojusenergia kasutamine;
– jäätmehoolduse parandamises ja materjalide taaskasutamine
– üleujutusriskide juhtimine

Tehakse ettepanek laiendada selle vahendi kohaldamisala, muutes abikõlblikeks 
uuendustegevuse ja teadmiste ülekandmise edendamiseks võetud konkreetsete meetmetega 
seonduvad kulud, mitte ainult põllumajanduse ja maaelu arengu panusena Lissaboni 
strateegiasse, vaid ka selleks, et uute väljakutsetega paremini toime tulla, eriti seoses uute 
energiaallikate ja kliimamuutusevastase võitluse, bioloogilise mitmekesisuse ja veevarude 
majandamise küsimustega.

Arvestades juba varasemat põllumajandusettevõtjate vananemise ja elanike maapiirkondadest 
lahkumise probleemi, tuleb tugevdada toetust noortele põllumajandustootjatele, tõstes vastava 
lisatasu 55 000 eurolt 75 000 euroni. 
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