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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval 2013. aasta järgse jätkusuutliku 
Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. peab ülioluliseks käimasolevat arutelu uue ühise põllumajanduspoliitika üle (mis on ELi 
ainus ühenduse tasandile viidud poliitikavaldkond), sest põllumajandusel on Euroopa 
Liidus ühe strateegilise sektorina ning tõelise lisandväärtuse loomisel väga oluline roll, et 
võimaldada ELil säilitada tootmisvõimsus kliimamuutuse ja loodusvaradele avaldatava 
tugevnenud surve kontekstis ning tagada seega toiduga kindlustatus Euroopa ja 
ülemaailmsel tasandil;

2. tuletab meelde, et lisaks oma põhieesmärkidele on ühisel põllumajanduspoliitikal ka 
mitmekülgne roll selliste avalike hüvede pakkumisel nagu keskkonnakaitse, kvaliteetsete 
toiduainete tootmine, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja kõrged loomade heaolu 
normid, samuti väärtuslike maastike mitmekesisuse ja omapära väljakujundamisel ja 
säilitamisel ELis, eelkõige ebasoodsamas olukorras olevates piirkondades ja 
mägipiirkondades, kus põllumajandus on ainus majandustegevus, millega seal on võimalik 
tegelda; märgib, et ühisel põllumajanduspoliitikal on oluline osa ka ELi energeetikaalaste 
eesmärkide täitmises, selle keskne ülesanne on territoriaalse ebavõrduse ärahoidmine ning 
võitlus põllumajandusmaade söötijätmise, maapiirkondade elanikkonna vähenemise ja 
vananemise vastu ELis, pakkudes maakogukondadele piisavaid rahastamisvahendeid, 
ning see on paljude ELi piirkondade jätkusuutliku arengu vältimatu eeltingimus;

3. märgib innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse olulisust seoses Euroopa põllumajandusega, 
millel on oluline panus Euroopa Liidu eesmärkide täitmisse; nõuab poliitika suuremat 
sidusust ning olemasolevate teadus- ja ühtekuuluvuspoliitika vahendite paremat 
kasutamist selleks, et edendada investeerimist põllumajandusuuringutesse;

4. tuletab meelde, et algatus JEREMIE oli edukas ja sellega suudeti toetada VKEde 
tegevust rohkem kui kuue miljardi euroga, ning teeb ettepaneku luua järgmisel 
programmiperioodil maaelu arengu programmide jaoks sarnane finantsmehhanism, 
mille nimeks võiks olla JERICHO (Joint European Rural Investment CHOice);

5. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidul on vaja tõhusat põllumajandust ka pärast 
2013. aastat; on seisukohal, et sõltumatus toiduainetega varustamisel jääb Euroopa 
Liidu põhieesmärgiks; 

6. tuletab meelde, et järgmistel aastakümnetel peavad Euroopa Liit ja ülejäänud maailm 
tulema toime uute probleemidega, nagu toiduga kindlustatus ning energia ja vee 
puudus; usub, et põllumajandus võiks aidata leevendada nende probleemide võimalikku 
negatiivset mõju;

7. märgib, et tegemist on ühise põllumajanduspoliitika esimese reformiga 27 liikmesriigiga 
ELis, ning et toiduga kindlustatuse tagamiseks Euroopa ja ülemaailmsel tasandil on 
oluline edendada kõigi põllumajandusvormide säilitamist, tehes nende praktiseerimine 
võimalikuks, võttes nõuetekohaselt arvesse Euroopa eri riikide ja piirkondade erinevat 



PE458.629v02-00 4/6 AD\862322ET.doc

ET

arengutaset, seistes samas vastu kõigile katsetele viia ühise poliitika küsimused tagasi 
riikide pädevusse; rõhutab, et uus ühine põllumajanduspoliitika peab tagama vahendite 
mõistliku jaotamise liikmesriikide vahel;

8. rõhutab vajadust võtta lisaks otsetoetuste süsteemile (1. sammas), mis võimaldaks 
teostada Euroopas põllumajandust, mis hõlmab kõiki piirkondi ja kindlustab 
põllumajandustootjatele mõistlikud elatusvahendid, kasutusele ka programmid, millega 
edendada maapiirkondi (2. sammas), seda eelkõige põllumajanduse koha pealt; pooldab 
administratiivkulude vähendamist (eelkõige nõuetele vastavuse osas) ja menetluste 
lihtsustamist, et põllumajandustootjad võiksid keskenduda oma põhiülesannetele ja et 
neil oleks planeerimisel võimalikult suur kindlus;

9. märgib, et ühise põllumajanduspoliitika osa ELi kogueelarves on pidevalt vähenenud 
umbes 75%-lt 1985. aastal eeldatava 39,3%-ni 2013. aastal – moodustades vähem kui 
0,45% kogu ELi SKPst, kuigi põllumajanduspoliitika mõjutab oluliselt 500 miljoni 
eurooplase toiduga kindlustatust, põllumajandus pakub 13,6 miljonit töökohta, on aluseks 
5 miljonile töökohale ELi põllumajanduslikus toidutööstuses ning kaitseb ja hooldab 
otseselt 47% Euroopa Liidu territooriumist;

10. on seisukohal, et ELi põllumajanduspoliitikale tuleb säilitada vähemalt praegu eraldatav 
osa eelarvest, pidades silmas suurt hulka eesmärke, mille täitmist põllumajanduspoliitikalt 
oodatakse Euroopa 2020. aasta strateegia ja muude projektide raames, ning vajadust neid 
eesmärke laiendada, et võtta arvesse tervet rida uusi väljakutseid Euroopa tasandi 
meetmetele, ning tagada tegelik lisandväärtus;

11. tuletab meelde, et hiljutisel majanduskriisil oli suur negatiivne mõju põllumajandusele;

12. rõhutab, et Euroopa tootjad peavad kinni pidama kõrgetest Euroopa Liidu 
standarditest, eelkõige toodete kvaliteedi, toiduohutuse, keskkonna, sotsiaalõiguse ja 
loomade heaolu valdkonnas; on seisukohal, et kui ühise põllumajanduspoliitika jaoks ei 
ole eelarves piisavalt vahendeid, ei suuda Euroopa tootjad enam kindlustada nendest 
standarditest kinnipidamist;

13. rõhutab, et Euroopa Liidus on pidevalt kasvanud kaubanduspuudujääk 
põllumajandustoodete osas ja EL on viimase kümne aastaga kaotanud olulise turuosa; 
rõhutab, et Euroopa majandus sõltub suuresti impordist sellistes valdkondades nagu 
taimsete valkude rikkad toorained;

14. on seisukohal, et mitmeaastase finantsraamistiku kestus tuleb määrata viisil, mis 
võimaldaks eelarve nõuetekohast ja tõhusat rakendamist, et saavutada tugeva Euroopa 
eesmärk, ning peab vajalikuks suurt paindlikkust, võttes arvesse uusi väljakutseid, 
millega ühisel põllumajanduspoliitikal tuleb juba praegu silmitsi seista;

15. usub, et eelnevate kogemuste valguses võivad lühikesed programmiperioodid osutuda nii 
kulutuste kui ka eesmärkide saavutamise mõttes ebatõhusateks, ning pakub seetõttu välja 
vähemalt seitsmeaastase perioodi, et ei korrataks lähiminevikus tekkinud või ilmnenud 
probleeme ja vigu ning loodaks stabiilne raamistik, mis soodustaks investeerimist 
põllumajandusse;
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16. nõuab mitmeaastase finantsraamistiku ja käesoleva eelarvestruktuuri ning 
põllumajanduseelarve praeguse kahe sambaga struktuuri säilitamist, et tagada 
põllumajandusele ja maaelu arendamisele üks rubriik;

17. soovitab, et tuleviku mõttes peaks Euroopa Liidu kaasrahastamise tase kajastama 
Euroopa lisandväärtust maaelu arengu programmide raames tehtud eri investeeringute 
puhul.
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