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ETTEPANEKUD

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

1. kahetseb asjaolu, et arvestades mitmeaastases finantsraamistikus (2014–2020) rubriigile 2 
kehtestatud ülemmäära, on tõenäoline, et ühise põllumajanduspoliitika suuri 
kulukategooriaid 2016. aastal tegelikult kärbitakse ning see puudutab nii otsetoetusi kui ka 
turumeetmeid;

2. võtab sellega seoses teadmiseks 2016. aasta eelarveprojektis rubriigile 2 kavandatud 
kulukohustused 63,1 miljardit eurot (-0,1 % 2015. aastaga võrreldes, kui 
ümberplaneerimise mõju kõrvale jäta) ja maksete assigneeringud 55,9 miljardit eurot (-
0,2 %);

3. märgib, et 2016. aasta eelarveprojektis on kulukohustuste ülemmäära alla jäetud varu 1,2 
miljardit eurot ning Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) vaheülemmäära alla 
jääv varu on 1,1 miljardit eurot; nõuab, et varu jääks rubriiki 2, et tegelda võimalike 
eesolevate kriisidega põllumajandussektoris; ootab komisjoni kirjalikku 
muutmisettepanekut, mis on kavas esitada oktoobris ja mis peaks tuginema EAGFI 
rahastamise ajakohastatud andmetele;

4. toonitab, et 2016. aasta eelarveprojektis rakendatakse esmakordselt täielikult määrusega 
(EL) nr 1307/2013 kehtestatud otsetoetuste väljamaksmist; võtab sellega seoses 
teadmiseks EAGFi eelarve vähenemise 1,4 % võrra kulukohustuste ja assigneeringute 
osas, mis tuleneb ümberpaigutustest ühise põllumajanduspoliitika kahe samba vahel;

5. märgib, et 2016. aasta eelarveprojektis on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) maaelu arengu rahastamiseks ette nähtud kulukohustuste kasv 2,8 % ja maksete 
assigneeringute kasv 6,3 %; toonitab samas, et see on perioodi 2014–2020 uute 
programmide hilise kavandamise ja ajavahemiku 2007–2013 programmide lõpuleviimise 
loogiline tulemus;

6. väljendab heameelt meetmete üle maksmata kulukohustuste taseme kontrolli alla 
saamiseks ning peab seda eeltingimuseks programmitöö perioodi 2014–2020 edukaks 
alustamiseks; nõuab seetõttu tungivalt, et nõukogu ja liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud 
meetmed täitmata maksenõuete rahuldamiseks;

7. väljendab kahetsust põllumajandusturgude sekkumismeetmete eelarves tehtud kärbete üle 
2015. aastaga võrreldes; ei nõustu komisjoniga, et Venemaa poolt ELi teatavate 
põllumajandustoodete suhtes kehtestatud impordikeeluga seotud erakorralised meetmed 
piirduvad vaid 2015. aastaga, arvestades asjaolu, et Venemaa on väljendatud kavatsust 
laiendada impordikeeldu 2016. aasta alguseni; tunneb muret, et seetõttu on 2016. aastal 
vaja täiendavaid sekkumismeetmeid turul, et toetada embargost mõjutatud ELi 
põllumajandustootjaid;

8. toonitab, et tuleb eraldada rahalised vahendid kompenseerimaks majanduslikku kahju, 
mille põllumajandustootjad on saanud turukriiside ja sanitaar- või fütosanitaarkriiside, nt 
bakteri Xylella fastidiosa tõttu, ja kordab vajadust kasutada selleks rubriigis 2 olevat varu;



PE560.823v01-00 4/4 PA\1066378ET.doc

ET

9. peab kahetsusväärseks koolipiima kava kavandatavat kärpimist kahe miljoni euro võrra 
(2015. aastal oli assigneeringu maht 77 miljonit eurot ja 2016. aasta eelarveprojektis 75 
miljonit eurot); tuletab meelde Euroopa Parlamendi taotlust suurendada seda kava 20 
miljoni euro võrra aastas; avaldab heameelt koolipuu- ja köögivilja kava väikese 
suurendamise üle 150 miljoni euroni; toonitab, et mõlemad kavad on osutunud 
liikmesriikides kasulikuks ja tõhusaks, ning toonitab nende tähtsust, arvestades praegust 
kriisi ja laste alatoitumust liidus; 

10. nõuab, et kõik lisamaksust või põllumajanduse sihtotstarbelistest tuludest aastatel 2014 ja 
2015 ELi eelarvesse laekuvad tulud jääksid rubriiki 2;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama see, et 2016. aasta eelarves 
põllumajandussektori kriisifondi paigutatavad rahalised vahendid, mis jäävad 
lõppkokkuvõttes kasutamata, jääksid järgneval eelarveaastal täies mahus rubriiki 2 
põllumajandustootjatele antavateks otsetoetusteks, nagu on sätestatud määruses (EL) nr 
1306/2013;

12. palub komisjonil ja liikmesriikidel jälgida õigeaegselt põllumajandustoodete olulist 
hinnavolatiilsust, millel on negatiivne mõju põllumajandustootjate sissetulekutele, ning 
reageerida vajaduse korral kiiresti ja tulemuslikult;

13. avaldab heameelt mesinduse toetuseks antavate rahaliste vahendite mahu üle, kuna 
Euroopa Parlament on kogu aeg pidanud mesindust põllumajanduse tuleviku ja 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise jaoks esmatähtsaks;

14. rõhutab eesmärki suurendada Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimet ja 
jätkusuutlikkust ning nõuab vahendite eraldamist nende eesmärkide saavutamiseks.


