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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et 2,638 miljardi euro suurusest üldisest varust esialgses eelarveprojektis pärineb 
väga suur osa, st 2,027 miljardi euro suurune summa, rubriigi 2 turuga seotud kulude ja 
otsetoetuste varust (ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) esimene sammas); 

2. on mures maaelu arengule suunatud kulukohustuste ja maksete määra erinevuse (2007. 
aastal 25%, 2008. aastal 30% ja 2009. aastal hinnanguliselt 30%) pärast; palub seetõttu 
komisjonilt prognoosi kohustustest vabastamise kohta 2009. aastal ja kogu 
rahastamisperioodil 2007–2013 ning prognoosi probleemide kohta, mis on seotud 
kogunenud ülehinnatud ja täitmata kohustuste arveldamisega (praegu on RAL-määr 
maaelu arengu valdkonnas ligi 9 miljardit eurot) rahastamisperioodi 2007–2013 lõpus, 
kuna eespool mainitud institutsioonidevahelise kokkuleppe I lisa kohased maksimaalsed 
maksemäärad langevad 1,06 protsendilt RKTst 2007. aastal 0,94 protsendile RKTst 2013. 
aastal;

3. kutsub seetõttu komisjoni üles tagama pärast „ÜPP olukorra kontrolli” raames ette nähtud 
määruse võimalikku muutmist maaelu arenguprogrammide muutmiseks ja 
ajakohastamiseks kiire haldustegevuse ning kiirema ja tõhusama ajakava; 

4. tuletab meelde, et ühise põllumajanduspoliitika esmane eesmärk on tagada turu 
tasakaalustamine, varustuskindlus ja mõistlikud hinnad tarbijatele, ning palub seetõttu 
nõukogul ja komisjonil näha 2009. aasta eelarves ette vajalikud vahendid praegusest 
toiduainekriisist tulenevatele uutele vajadustele vastamiseks, eriti toidu kättesaadavuse 
parandamiseks enim puudustkannatavatele inimestele, keda kriis tabab kõige valusamalt;

5. rõhutab, et kardetav täiendav „ÜPP olukorra kontrolli” kontekstis ette nähtud toetuste 
ümbersuunamine, millega paigutataks rahalised vahendid Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondist (EAGF) Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD), 
suurendaks riikide poolt kaasrahastamiseks vajaminevaid summasid; kutsub komisjoni 
üles jälgima hoolikalt selle raha võimalikku planeerimist liikmesriikides ning rõhutab, et 
suuremad ELi vahendid ennetavad liikmesriikide poolset kaasrahastamist ning hoiatab, et 
see ei tohiks viia olemasolevate rakenduskavade kaasrahastamise vähenemiseni;

6. nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon suurendaksid noortele talupidajatele mõeldud 
eelarvevahendeid, kuna selle rühma ees seisavad suured uued väljakutsed (nt võitlus 
kliimamuutusega ja toiduainete tootmise säilitamine Euroopa Liidus) ja see rühm kahaneb 
juba aastaid, näiteks suurendades noorte talupidajate väljaõppeks, koolitusvõrgustikeks ja 
vahetusprogrammideks mõeldud vahendeid või tugevdades noortele talupidajatele 
suunatud poliitikavahendeid maaelu arengu programmi raames.
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