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LÜHISELGITUS

Jätkuvad arutelud tulevase mitmeaastase finantsraamistiku üle on väga tähtsad ühise 
põllumajanduspoliitika ning seadusandliku reformi ettepanekute kohta tehtavate otsuste 
seisukohalt. 

Euroopa Ülemkogus ja üldasjade nõukogus läbirääkimispaketi üle peetavates aruteludes ei 
avaldata tulevase mitmeaastase finantsraamistiku kohta praegu veel ei kindlaid seisukohti ega 
isegi summasid. Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamus annab siiski võimaluse 
toonitada eelarvekomisjonile, milline on põllumajanduskomisjoni seisukoht tulevase 
mitmeaastase finantsraamistikuga seotud praeguste summade kohta. 

Selle arvamuse aluseks on Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta (SURE raport) ja 23. 
juuni 2011. aasta (Dessi raport) resolutsioonides väljendatud seisukoht. Mõlemas dokumendis 
nõudis parlament selgesõnaliselt, et ühise põllumajanduspoliitika eelarve tuleb hoida 
vähemalt samal tasemel praegusel mitmeaastasel perioodil kehtiva eelarvega. 

Komisjoni ettepanekute analüüs

Kui Euroopa Komisjon esitas 29. juunil 2011. aastal mitmeaastase finantsraamistiku 
2014−2020 kohta ettepanekud, viidati ühise põllumajanduspoliitika eelarvet käsitlevas 
ettepanekus sageli assigneeringute külmutamisele reaalväärtuses. Neid arve tasub aga 
lähemalt analüüsida. 

Mitmeaastane finantsraamistik 2014−2020
(komisjoni ettepanek)

(miljonites eurodes – 2011. aasta hindades)
Kulukohustuste 
assigneeringud

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kokku
2014-
2020

2. Jätkusuutlik 
majanduskasv: 
loodusvarad

57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927

millest turuga 
seotud kulud ja 
otsetoetused

42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 060 281 825

Allikas: COM(2011)0398

Komisjoni esitatud arvud on välja toodud 2011. aasta püsivhindades. Samamoodi esitati 
praegu kehtiv mitmeaastase finantsraamistik (2007−2013) selle vastuvõtmise ajal 2006. aastal 
2004. aasta hindades. 
2% suurust aastadeflaatorit kasutades saab need summad arvutada ümber jooksevhindadesse 
(nii neid tavaliselt ka esitatakse; vt 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm).
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Kasutades sama 2% protsendi suurust aastadeflaatorit, saab ka mitmeaastase finantsraamistiku 
2007−2013 ümberarvutatud näitajaid esitada 2011. aasta püsivhindades: 

Mitmeaastane finantsraamistik 2007−2013
(vastavalt viimastele muudatustele)

(miljonites eurodes – 2011. aasta hindades)
Kulukohustuste 
assigneeringud

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kokku
2007-
2013

2. Loodusvarade 
kaitse ja 
majandamine,

59 689 62 816 58 609 61 154 59 888 59 618 58 909 420 682

millest turuga 
seotud kulud ja 
otsetoetused

49 531 49 046 48 565 48 089 47 616 47 150 46 688 336 685

Allikas: Teabelehtede kogu: eelarvepoliitika osakond, liidu sisepoliitika peadirektoraat.

Võrreldes mõlema tabeli rubriigi 2 üldsummasid, on näha vähenemist:
420 682 miljonit eurot miinus 382 927 miljonit eurot võrdub 37 755 miljonit eurot (9%).

NB: Kui mitmesuguseid muudatusi (rahastamisvahend kiireks reageerimiseks toiduainete 
hinnatõusule arengumaades, Galileo, ITER jne) mitte arvestada, vastab 2006. aastal algselt 
kokku lepitud summa (371 344 miljonit eurot 2004. aasta hindades) 2011. aasta hindades 
summale 426 558 miljonit eurot rubriigis 2; kui lähtuda sellest summast, tähendaks komisjoni 
ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2014–2020 umbes 10,3 % suurust 
eelarvekärbet.

Arvamuse koostaja soovitused 

Kooskõlas parlamendi varasemates resolutsioonides väljendatud arvamusega peaks ühise 
põllumajanduspoliitika eelarve jääma vähemalt perioodi 2007−2013 tasemele. Niisiis tuleks 
komisjoni välja pakutud kärped tagasi lükata ja parlament peaks nõudma summat, mis vastab 
praeguse programmiperioodi ülemmääradele. 

Et nii liikmesriigid kui ka EL on sunnitud oma eelarves piiranguid kohaldama, on oluline 
võimaldada liikmesriikidele paindlikkus liigutada rahalisi vahendeid ühise 
põllumajanduspoliitika kahe samba (otsetoetused ja maaelu areng) vahel, et kõige 
asjakohasemalt maapiirkondade probleeme lahendada.
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ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab ühise põllumajanduspoliitika tähtsust, kuivõrd Euroopa Liidu aluslepingute 
kohaselt tagatakse sellega liidu kodanike toiduga varustamine; märgib, et nõudlus toidu 
järele kasvab kiiremini kui pakkumine ning kliimamuutuste mõju on põllumajanduses eriti 
tugevalt tunda; nõuab kindlalt, et Euroopa kui põllumajandustoodete suurim sissevedaja 
peab säilitama oma põllumajandusliku potentsiaali ja põllumajandussektori tõhususe ning 
seda suurendama, et toime tulla praeguse ja tulevase nõudlusega toiduainete järele 
Euroopa Liidus;

2. on seisukohal, et kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta tuleks 
saavutada enne 2012. aasta lõppu, sest vastasel juhul võib EL kaotada oma 
usaldusväärsuse ja stabiilsuse; 

3. kinnitab, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule on seadusandlikud organid 
Euroopa Parlament ja nõukogu ning Euroopa Ülemkogul ei ole õigust seadusandjana 
tegutseda; nõuab, et tulevase ühise põllumajanduspoliitika sisu tuleks sätestada 
seadusandliku tavamenetluse korras;

4. tuletab meelde Euroopa Parlamendi 8. juuni 2011. aasta resolutsioonis tulevikku 
investeerimise ning uue mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, 
jätkusuutliku ja kaasava Euroopa nimel1 ja 23. juuni 2011. aasta resolutsioonis ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärkide kohta 2020. aastaks toidu, loodusvarade ja 
territooriumiga seotud tulevikuprobleemide lahendamisel2, et ühise 
põllumajanduspoliitika eelarve peaks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus jääma 
reaalväärtuses vähemalt samale tasemele mis praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 
ajal;

5. täheldab murelikult, et komisjoni ettepanek võtta vastu tulevane mitmeaastane 
finantsraamistik, milles on rubriigi 2 ülemmääraks seatud 382 927 miljonit eurot3 ning 
otsetoetusteks ja turuga seotud kuludeks ette nähtud vaheülemmääraks 281 825 miljonit 
eurot, tähendaks tegelikkuses selle rubriigi summa vähenemist 37 755 miljoni euro võrra;

6. on seisukohal, et neid kärpeid ei saa tasakaalustada teiste rubriikide all ette nähtud 
kulutustega (toiduabi enim puudust kannatajatele, põllumajandusteadus, toiduvarud jne) 
ega ootamatute kulude jaoks mõeldud paindlikkusinstrumentidega (varud 
põllumajanduskriisi puhuks jne), sest need on eelarve reservid, mis ei sisalda 
kulukohustuste assigneeringuid;

7. on arvamusel, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) ei tohiks ühise 
põllumajanduspoliitika eelarves arvestada, kuna selle lisamine on eksitav: esiteks ei ole 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0297.
3 Kõik kulukohustuste assigneeringud perioodiks 2014−2020 on välja toodud 2011. aasta püsivhindades.
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selge, kas ja kuidas erinevate liikmesriikide põllumajandustootjad saavad rahalistele 
vahenditele juurdepääsu, ja teiseks eeldab EGFi kaasamine see seda, et mitmed tuhanded 
põllumajandustootjad pankrotistuvad endiselt rahvusvaheliste kaubanduslepingute tõttu; 
on seisukohal, et arvestades põllumajanduse rolli toiduga kindlustatuse ja eelkõige 
inimeste õiguse osas toidule ei tohiks põllumajandust rahvusvahelistes 
kaubanduslepingutes vahetuskaubana ära kasutada;

8. rõhutab ühise põllumajanduspoliitika teise samba suurt tähtsust, kuna see aitab 
märgatavalt kaasa investeeringutele ja töökohtade loomisele maapiirkondades ning 
põllumajandussektori tulemuslikkuse ja konkurentsivõime suurendamisele; on seisukohal, 
et teise samba tugevdamine oleks kooskõlas ühise põllumajanduspoliitika varasemate 
reformide saavutustega ja sellega tõstetakse märgatavalt ühise põllumajanduspoliitika 
tulemuslikkust ja tõhusust, eriti arvestades uusi ülesandeid, mis on muu hulgas 
määratletud strateegias „Euroopa 2020”; 

9 palub seega nõukogul suurendada rubriigi 2 ning otsetoetuste ja turuga seotud kulude 
alamrubriigi summasid vastavalt 420 682 miljoni ja 336 685 miljoni euroni, mis tähendab 
külmutamist reaalväärtuses, nagu varasemates resolutsioonides on sätestatud;

10. rõhutab, et põllumajanduspoliitika on ainus liidu poliitikavaldkond, mille eelarvet on uut 
mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas komisjoni ettepanekus nii märgatavalt 
kärbitud; rõhutab seega, et kui ELi eelarvet kärbitakse veelgi, ei tohiks see mitte mingil 
tingimusel viia ühise põllumajanduspoliitika eelarve täiendava vähendamiseni; 

11. rõhutab, et üleminekul piirkondlikule mudelile ning ühise põllumajanduspoliitika edasisel 
keskkonnahoidlikuks muutmisel järgmisel mitmeaastasel perioodil on tõsine mõju 
põllumajandustootjatele ning seega paneksid täiendavad kärped ühise 
põllumajanduspoliitika eelarves üksikud põllumajandustootjad veelgi suurema surve alla;

12. rõhutab, et liikmesriikidele tuleb anda teatud paindlikkus rahaliste vahendite liigutamisel 
ühise põllumajanduspoliitika kahe samba vahel (eeldusel, et rahaliste vahendite viimisel 
esimesest sambast teise sambasse võetakse arvesse kehtivaid kaasrahastamise nõudeid), et 
lahendada oma maapiirkondade probleeme kohandatuna nende konkreetse olukorra ja
strateegiatega, ilma et see piiraks käimasolevaid seadusandlikke menetlusi ühise 
põllumajanduspoliitika reformi osas, eriti fondidevahelisi ümberpaigutamisi käsitlevaid 
sätteid tulevases määruses otsetoetuste kohta;

13. arvab, et liidus enim puudust kannatavate isikute abistamise programmi tuleks jätkata ka 
pärast 2013. aastat.
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