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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on seisukohal, et Euroopa ja selle piirkonnad vajavad uut, tugevat ühist 
põllumajanduspoliitikat, mis hoogustaks arengut ja suurendaks konkurentsivõimet 
rahvusvahelisel turul, oleks rohkem turule suunatud ning võtaks arvesse avalikke hüvesid, 
mille hulka kuuluvad toiduga kindlustatus, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, 
mõistlik veevarude ja metsa majandamine ning haridusel ja teadmistel põhinev kestlik 
areng, ning mis edendaks ka ühtekuuluvust;

2. rõhutab, et otsetoetuste süsteem tuleks säilitada, et jätkuvalt tagada konkurentsivõime, 
majanduslik stabiilsus, korralik sissetulek põllumajandustootjatele ja ELi 
põllumajandussektori kestlik areng ning toiduga kindlustatus ja keskkonnaohutus ELis, 
tagades sel moel teiste poliitiliste meetmete ja strateegiate, kaasa arvatud Euroopa 2020. 
aasta strateegia nõuetekohane rakendamine; on seisukohal, et tuleb välja töötada 
objektiivsed ja läbipaistvad kriteeriumid, et tagada asjakohane otsetoetuste tase kogu ELis 
ning lõpetada seni otsetoetuste kava raames vahendite eraldamiseks kasutatud 
kriteeriumide järgimine;

3. on seisukohal, et ühine põllumajanduspoliitika peaks rohkem arvesse võtma väikeste 
talumajapidamiste võimalusi, probleeme ja vajadusi; rõhutab, et on vaja mitmekesistada 
nende talumajapidamiste sissetulekuallikaid, arendada ettevõtlusoskuseid ning luua 
maapiirkondades uusi töökohti;

4. märgib, et piirkondade ja maapiirkondade potentsiaal ei ole piiratud loodusvaradega, mis 
võimaldavad neil täita sotsiaalset ja majanduslikku funktsiooni, vaid need piirkonnad on 
esmalt koht, kus toodetakse toiduga kindlustatuse tagamiseks vajaminevaid toiduaineid 
ning varustatakse tööstust ja taastuvenergia tootmist vajalike toorainetega; lisaks on neil 
keskkonnaalane, ökoloogiline, maastikuline ja turismialane väärtus ning mittemateriaalne 
väärtus, mille moodustavad traditsioonid ja kultuuriline eripära, nagu kohalikes toodetes 
väljenduv kulinaariapärand; 

5. juhib tähelepanu, et kehtivad teise samba toetuste eraldamise reeglid lepiti kokku 
ühtekuuluvuskriteeriumi alusel, milleks on eri liikmesriikide ja piirkondade 
põllumajandusliku ja maaelu arengu erinevused; võttes arvesse, et nimetatud erinevused 
on veel alles, on veendunud, et tuleks säilitada maaelu arengu rahastamise kehtivad 
kriteeriumid ja kord, eriti kuna teist sammast laiendatakse vastavalt Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärkidele; juhib tähelepanu, et see nõuab ühise põllumajanduspoliitika ja 
ühtekuuluvuspoliitika asjakohast koordineerimist ja ülesannete jaotamist nende vahel.


