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ETTEPANEKUD

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

1. juhib tähelepanu sellele, et põllumajanduskulud on ELi eelarves üsna rangelt piiritletud, 
arvestades nende prognoositavust ning tõsiasja, et otsetoetuste puhul on kulukohustuste ja 
maksete vahel täielik vastavus kohustuslik ning et sellised maksed moodustavad ühise 
põllumajanduspoliitika eelarvest vähemalt 70% ja seega puudutavad võimalikud 
erinevused peamiselt turuga seotud kulusid;

2. lükkab tagasi nõukogu esitatud muudatusettepanekud 2012. aasta eelarveprojekti kohta; 
on seisukohal, et komisjoni eelarvestus on realistlikum kui nõukogu ettepanekud, eriti
seoses eelmiste aastate raamatupidamise aastaaruannete kontrolli ja heakskiitmisega; 
nõuab seetõttu 2012. aasta eelarveprojektis assigneeringute taastamist, võttes eelkõige 
arvesse seda, et majanduse ja turgude olukord on hetkel väga ebastabiilne, mis nõuab iga 
olulise muudatuse tegemisel ettevaatlikku suhtumist;

3. väljendab muret komisjoni optimistliku oletuse pärast, mille kohaselt jäävad 
põllumajandusturud suhteliselt stabiilseks ja suuresti soodsaks, ning turuga seotud kulude 
üha suurema vähenemise pärast; juhib tähelepanu sellele, et turuolukorra paranemise mõju 
on sektoriti sageli erinev; nõuab tungivalt, et komisjon jälgiks tähelepanelikult 
põllumajandusturgude arengut ning oleks valmis kiiresti ja tõhusalt meetmeid võtma, et 
takistada soovimatuid suundumusi, nagu on praegune olukord oliivõli- ja 
sealihasektorites; rõhutab turusuundumusi arvesse võttes vajadust kohandada 
sekkumispõhimõtet ja künnishindu;

4. rõhutab, kui oluline on piisav rahastamine niisuguste eriprogrammide jaoks nagu 
koolidele puuvilja jagamine ja koolipiima programm; juhib tähelepanu sellele, et 
kõnealused eriprogrammid ei too kasu mitte ainult põllumajandustootjatele, vaid nendega 
toetatakse ka ühiskonna haavatavaid elanikkonnarühmi ja edendatakse tervislikumat 
toitumist; nõuab seetõttu 2012. aasta eelarveprojektis mõlema programmi jaoks ettenähtud 
summade taastamist;  

5. juhib tähelepanu sellele, et nagu komisjon oma eelarvestuses õigustatult osutas, tuleb enim 
puudust kannatavate isikute abistamise programme viia ellu Üldkohtu menetlusi arvesse 
võttes; võtab teadmiseks Üldkohtu 13. aprilli 2011. aasta kohtuasja T-576/08 otsuses 
tehtud märkuse, mille kohaselt tuleks selle programmi puhul katta ainult 
sekkumisvarudest võetud toiduainete ja mitte turult toiduainete ostmisega tekitatud kulud; 
rõhutab seetõttu tungivat vajadust uue õigusliku aluse järele, et säilitada toiduabi 
programmide rahalise toetuse sama tase;  

6. nõuab kavandatud katseprojektide ja eriti selle katseprojekti loomist, mille eesmärk on 
arendada põllumajandusprogramme ja toetada vahendeid eriti keskkonnasõbralikke 
avalikke hüvesid pakkuvate tootjate premeerimiseks, ning niisuguse katseprojekti loomist, 
mille raames antakse teavet tarbijatele, koolides, müügikohtades ning muudes 
kontaktpunktides kvaliteedi-, toiduohutus-, keskkonna- ja loomade heaolu standardite 
kohta, mida Euroopa põllumajandustootjad peavad järgima; nõuab noorte 
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põllumajandustootjate vahetusprogrammi katseprojekti pikendamist; palub, et komisjon 
viiks kõik kavandatud katseprojektid ellu.


