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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 42 
sedastatakse, et konkurentsieeskirju kohaldatakse põllumajandussaaduste tootmise ja 
nendega kauplemise suhtes ainult selles ulatuses, nagu Euroopa Parlament ja nõukogu 
määravad ning võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklis 39 seatud ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) eesmärke;

B. arvestades, et üks ELi toimimise lepingu artiklis 39 sätestatud ÜPP eesmärke on tagada 
põllumajandustootjatele rahuldav elatustase, eelkõige suurendades põllumajandusega 
tegelevate inimeste individuaalset sissetulekut;

C. arvestades, et Euroopa Kohus kinnitas oma 14. novembri 2017. aasta otsuses1 (nn 
Endivesi kohtuasi), et ÜPP on konkurentsieeskirjade suhtes ülimuslik; arvestades, et 
kohus otsustas, et hindade või turuleviidavate koguste või strateegilise teabe vahetamise 
kooskõlastamine jääb ELi toimimise lepingu artikli 101 lõikes 1 ette nähtud 
kartellikokkulepete keelu alt välja, kui selles on kokku leppinud liikmesriigi poolt 
tunnustatud sama tootjaorganisatsiooni või sama tootjaorganisatsioonide liidu liikmed ja 
kui see on rangelt vajalik neile organisatsioonidele seatud eesmärgi või eesmärkide 
saavutamiseks kooskõlas ELi õigusaktidega;

D. arvestades, et määrus (EL) nr 2017/23932 (koondmäärus) sisaldab erandeid ELi 
toimimise lepingu artikli 101 kohaldamisest, sätestades, et tootjaorganisatsioonide ja 
tootjaorganisatsioonide liitude ühine tegevus on vajalik Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 39 määratletud ÜPP eesmärkide saavutamiseks, tingimusel et ühist 
tegevust teostatakse tegelikult ja see aitab parandada põllumajandustootjate 
konkurentsivõimet; arvestades, et selle tulemusena ei kohaldata ELi toimimise lepingu 
artikli 101 sätteid selliste tegevuste suhtes nagu tootmise kavandamine ja 
lepinguläbirääkimised;

E. arvestades, et ELi põllumajandussektor koosneb peamiselt majanduslikus mõttes 
väikestest põllumajandusettevõtetest ning selle eripära ja struktuuri iseärasuste tõttu on 
tootmine killustunud ning mõnedel põllumajandustootjatel on turumuutustele ja -
nõuetele reageerimisel ja nendega kohanemisel raksusi ja probleeme; arvestades, et 
erinevalt põllumajandusest on toiduainete tarneahela teised ettevõtjad suuresti 
koondunud, mis seab põllumajandustootjad väga ebasoodsasse läbirääkimispositsiooni, 
ning komisjon ja riiklikud ametiasutused peaksid seda konkurentsieeskirjade 
jõustamisel arvesse võtma;

F. arvestades, et tulevane ÜPP peaks keskenduma väikeste ja pereettevõtete toetamisele, 
tagades samal ajal kestlike põllumajandustavade kasutamise; arvestades, et selliseid 
eesmärke on võimalik saavutada ainult ühtse lähenemisviisiga kõigis ELi 

1 Euroopa Kohtu 14. novembri 2017. aasta otsus, President de l’Autorité de la concurrence vs. Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) jt.
2 ELT L 350, 29.12.2017, lk 15.
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poliitikavaldkondades, sealhulgas konkurentsipoliitikas;

G.  arvestades, et ettenägematud loodusõnnetused ja tootmistingimused, näiteks 
ebasoodsad ilmastikutingimused ja haiguspuhangud, muudavad põllumajandustoodete 
turu tõenäoliselt veelgi volatiilsemaks ja kriisidest ohustatumaks ning nõrgendavad 
veelgi põllumajandustootjate läbirääkimispositsiooni ostjate suhtes; sellega seoses peab 
olema võimalik kasutada erakorralisi meetmeid, mille eesmärk on säilitada turu 
stabiilsus;

H. arvestades, et põllumajandustootjate koostöö tugevdab oluliselt nende positsiooni 
toiduainete tarneahelas, see aitab kaasa ÜPP eesmärkide saavutamisele ja aitab 
põllumajandustootjatel vastata kasvavatele ühiskondlikele nõudmistele; arvestades, et 
paljud ELi põllumajandustootjad ei saa veel kasu tootjaorganisatsiooni kuulumisest, see 
aga muudab nende positsiooni toiduainete tarneahelas väga kaitsetuks ja nõrgendab 
nende läbirääkimispositsiooni; arvestades, et seetõttu on vaja tugevdada 
tootjaorganisatsioone, sealhulgas konsolideerimise kaudu, ja tootjaorganisatsioonide 
liite;

I. arvestades, et ELi põllumajandustootjate konkurentsivõime sõltub suurel määral sellest, 
kas siseturg toimib õigesti ja õiglaselt ning kas kõiki toidutarneahela ettevõtjaid ja 
eelkõige tootjaorganisatsioone ja tootjaorganisatsioonide liite reguleerivaid riigiabi ja 
konkurentsipoliitika eeskirju tõlgendatakse selgelt ja jõustatakse, samuti muudest 
koostöövormidest põllumajandussektori tootjate vahel;

J. arvestades, et kuritarvitused ning üha suurem konsolideerumine põllumajandustoodete 
ja toiduainete tarneahela sisendi- ja jaemüügisektoris moonutavad konkurentsi ja 
innovatsiooni, mõjutades seeläbi otseselt ja kaudselt nii tootjaid kui ka tarbijaid;

K. arvestades, et digitehnoloogia võib aidata Euroopa põllumajandustootjatel pakkuda 
ohutut, säästvat ja kvaliteetset toitu ning aidata vähendada põllumajanduse 
keskkonnamõju, parandada põllumajandustootjate töötingimusi ja muuta maapiirkondi 
atraktiivsemaks, eelkõige nooremate põlvkondade jaoks; arvestades, et erasektor ei ole 
nii motiveeritud neis piirkondades lairibaühendusse investeerima;

1. palub komisjonil võtta spetsiaalselt arvesse asjaolu, et nagu Euroopa Kohus on 
otsustanud, tuleb ÜPP eesmärke pidada konkurentsipoliitika eesmärkidest tähtsamaks, 
kohaldades tootjate ja tootjaorganisatsioonide suhtes konkurentsieeskirju, mis on 
selgemad, paindlikumad ja prognoositavamad; 

2. rõhutab, et oma eripära ja pikkade tootmistsüklite tõttu ei saa põllumajandustootmist 
pakkumise paindlikkuse osas võrrelda ühegi muu tegevusega ning seetõttu ei saa turu 
loogikat kohaldada põllumajandussektori suhtes samamoodi nagu teiste sektorite suhtes;

3. väljendab heameelt komisjoni 2018. aastal tehtud uuringu üle, mis käsitleb 
tootjaorganisatsioone ja nende tegevust oliiviõli, veise- ja vasikaliha ning 
põllukultuuride sektoris, milles kinnitatakse selliste organisatsioonide ja nende liitude 
tähtsust esmatootjate positsiooni tugevdamisel toiduahelas ning mis aitab kaasa ELi 
toimimise lepingu artiklis 39 sätestatud ÜPP eesmärkide saavutamisele; võtab 
teadmiseks uuringu tulemused, et tunnustamata 
tootjaorganisatsioone/tootjaorganisatsioone on viis korda rohkem kui ametlikult 
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tunnustatud tootjaorganisatsioone/tootjaorganisatsioone ning et valitsuste toetuse 
puudumine on tootjaorganisatsioonide ja nende liitude loomisel probleem; peab 
kahetsusväärseks asjaolu, et tootjaorganisatsioone ei arendata kõigis liikmesriikides 
samal määral, ning nõuab, et kõrvaldataks nende tunnustamise takistused ja tagataks 
õiguskindlus; palub ühtlasi komisjonil suurendada teadlikkust sellest, kui kasulik oleks 
tootjaorganisatsioonide tunnustamine määruse (EL) nr 1308/20133 (millega 
kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus (ÜTK määrus)) alusel, ning 
julgustab looma rohkem tootjaorganisatsioone, et põllumajandustootjad saaksid oma 
positsiooni tugevdada ja pidada tulemuslikke läbirääkimisi hindade üle ning tegeleda 
muu hulgas jõuvahekorra võrdsustamisega toiduainete tarneahelas;

4. peab väga oluliseks selgitada ÜTK määruse sätteid tootjaorganisatsioonide, 
tootjaorganisatsioonide liitude ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide kohta 
käimasoleva ÜPP reformi raames, eelkõige seoses konkurentsipoliitikaga, tuginedes 
koondmäärusega tehtud edusammudele ja kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega Endivesi 
kohtuasjas, tagades seeläbi suurema õiguskindluse ja parandades põllumajandustootjate 
positsiooni toiduahelas;

5. palub komisjonil hinnata ÜTK määruse artikli 209 rakendamist ja selgitada selle 
kohaldamisala, eelkõige seoses konkurentsieeskirjade eranditega, mis tehakse 
põllumajandustootjate teatavatele kokkulepetele ja tavadele liitudes, et pakkuda 
asjaomastele isikutele selle artikli rakendamisel suuremat selgust ja õiguskindlust ning 
anda komisjonile suurem paindlikkus selle artikli rakendamisel;

6. tervitab komisjoni jaoks koostatud uuringut tootjaorganisatsioonide moodustamise, 
tegevuse ja toetamise parimate viiside kohta, milles tunnustatakse 
tootjaorganisatsioonide ja nende liitude panust oma liikmete majanduslikku, tehnilisse 
ja sotsiaalsesse arengusse, millel võib olla kaudne kasulik mõju 
põllumajandustootjatele, kes ei ole tootjaorganisatsioonide liikmed, ning positiivne 
välismõju teistele toiduainete tarneahelas osalejatele; rõhutab, et tootjaorganisatsioonide 
jaoks tuleb tagada õiguskindlus, eelkõige seoses tunnustamiskriteeriumide ja 
tegevustega;

7. tunnustab tootmisharudevaheliste organisatsioonide rolli ahelas, mis toimivad dialoogi, 
teadus- ja arendustegevuse, parimate tavade ja turu läbipaistvuse platvormina;

8. kutsub üles tugevdama tootmisharudevaheliste organisatsioonide rolli, et tasakaalustada 
suhteid toiduahelas, ning toetab väärtuse jaotamise klausli laiendamist nii, et see 
hõlmaks kõiki ettevõtjaid, mitte ainult esmaostjat, kooskõlas parlamendi AGRI-
komisjoni 2019. aasta aprillis vastu võetud raporti projektiga põllumajandustoodete uue 
ühise turukorralduse kohta ÜPP järgmise reformi raames;

9. nõuab, et vajaduse ja proportsionaalsuse põhimõtteid kohaldades kehtestataks ÜTK 
määruse artikli 210 alusel põllumajanduslike tootmisharudevaheliste organisatsioonide 
jaoks selge ja automaatne erand ELi toimimise lepingu artiklist 101, et neil oleks 
võimalik ellu viia neile põllumajandustoodete ühise turukorralduse määrusega antud 
ülesandeid ning aidata kaasa ELi toimimise lepingu artikli 39 eesmärkide 

3 ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
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saavutamisele;

10. palub komisjonil tagada, et turu tõsise tasakaalustamatuse korral rakendatakse kiiresti 
ÜTK määruse artikli 222 sätteid;

11. väljendab heameelt, et tootjaorganisatsioonide, tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide ja ettevõtjate rühmade taotlusel kasutusele võetud kvaliteetse juustu ja 
singi pakkumise juhtimise meetmed on edukad nõuab, et ÜTK määruse sätteid, millega 
lubatakse kehtestada pakkumise kontrolli eeskirjad, laiendataks kõigile toodetele, millel 
on kaitstud päritolunimetus (KPN) või kaitstud geograafiline tähis (KGT), et saavutada 
pakkumise ja nõudluse vahel parem tasakaal;

12. kutsub komisjoni üles pidama põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahela toimimise 
üle dialoogi kõigi asjaomaste sidusrühmadega ning kohandama ELi 
konkurentsipoliitikat vastavalt kaubanduskeskkonna viimastele arengutele;

13. tervitab 17. aprilli 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/633 (mis käsitleb 
põllumajandustoodete ja toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid 
ebaausaid kaubandustavasid)4 vastuvõtmist, mis on esimene oluline samm õigluse 
tagamisel ettevõtjate vahel ja toiduainete tarneahela läbirääkimispositsioonide 
tasakaalustamisel; nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid direktiivi viivitamata üle, 
ning kutsub komisjoni üles jälgima tähelepanelikult ülevõtmise kulgemist ja edendama 
parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel; julgustab liikmesriike täiendama 
keelatud ebaausate tavade nimekirja ja kehtestama kõrgemaid standardeid;

14. peab kahetsusväärseks, et toiduainete tarneahelas esinevaid ebaausaid tavasid käsitleva 
direktiivi kohaldamisala ei hõlma kõiki tarnijaid (välja on jäetud tarnijad, kes ei ole 
VKEd) ning asjaolu, et kahjumiga müük ei kuulu ELi tasandil keelatud tavade loetellu;

15. väljendab muret mittekestliku surve pärast taluhindadele, mis tuleneb põllumajanduslike 
tarneahelate järgmise etapi töötlejate või ostjate liigsest jõust; ergutab komisjoni 
vaatama läbi oma lähenemisviisi turgu valitseva seisundi kuritarvitamise hindamisel, et 
võtta arvesse ka juhtumeid, mis avaldavad taluhindadele jätkusuutmatut survet, 
olenemata sellest, kas nende tulemuseks on kõrgemad tarbijahinnad; on seisukohal, et 
tarbijate laiemad huvid hõlmavad põllumajandustootjate õiglasele sissetuleku toetamist, 
nii et tagatakse õiglane osa toiduainete tarneahelas loodud väärtusest, et 
põllumajandussektor oleks majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik;

16. kordab, et ÜPP toetus on kavandatud muu hulgas selleks, et tagada 
põllumajandusettevõtete kestlikkus ja julgustada põllumajandustootjaid tootma 
kvaliteetset toitu mõistliku hinnaga; väljendab muret tootmis- ja müügihinna üha 
suuremate erinevuste pärast vahel toiduainesektoris; palub, et komisjoni teeks kindlaks 
ja rakendaks tõhusaid turumeetmeid, mis vähendaksid seda lõhet ning looksid nende 
kahe vahel tasakaalustatud ja jätkusuutliku korrelatsiooni;

17. tunnistab, et ostuliitudel võib olla roll põllumajanduse ja toiduainete tarneahela 
majandusliku tõhususe suurendamisel; rõhutab siiski, et praegu ei ole teavet, et hinnata 
selliste ostuliitude majanduslikku mõju tarneahela toimimisele, eelkõige võimalikule 

4 ELT L 111, 25.4.2019, lk 59.
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strateegilisele kooskõlastamisele, mis võib vähendada konkurentsi ning investeeringute 
ja innovatsiooni marginaale; kutsub komisjoni üles jätkama põhjalikku analüüsi 
ostuühenduste ulatuse ja mõju kohta põllumajanduse ja toiduainete tarneahela 
majanduslikule toimimisele, eelkõige põllumajandusettevõtjatele, väiketootjatele ja -
tarnijatele ning VKEdele;

18. tunneb heameelt, et on avaldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta 
määrus (EL) 2019/1150, mis käsitleb õigluse ja läbipaistvuse edendamist veebipõhiste 
vahendusteenuste ärikasutajate jaoks5; võtab teadmiseks, et komisjon algatas ametliku 
konkurentsieeskirjade rikkumise uurimise, et hinnata, kuidas Amazon kasutab 
sõltumatutelt jaemüüjatelt saadud tundlikke andmeid ja kas ta kuritarvitab oma 
kahekordset rolli jaemüüja ja turuna, ning väljendab muret võimalike paralleelide pärast 
Euroopa supermarketite platvormidel; rõhutab, et oma kaubamärkide ja muude 
jaemüügikaupade võimalik diferentseeritud või diskrimineeriv kohtlemine võib 
moonutada konkurentsi turul ning vähendada tarbijate jaoks innovatsiooni ja 
tootevalikut; rõhutab, et komisjon ja riiklikud konkurentsiasutused peavad täitma oma 
rolli, et vältida selliste olukordade tekkimist;

19. tunneb heameelt, et on avaldatud komisjoni aruanne konkurentsieeskirjade kohaldamise 
kohta põllumajandussektoris; märgib, et suure osa konkurentsiõiguse rikkumistest 
põllumajandussektoris panevad toime põllumajandussaaduste töötlejad, samas kui 
enamik kaebusi pärineb põllumajandustootjatelt; nõuab, et komisjon teostaks tõhusat 
järelevalvet toiduainete töötlemise turul tegutsevate ettevõtete üle;

20. tuletab meelde, et toimunud on oluline horisontaalne ja vertikaalne ümberkorraldamine, 
mis on toonud kaasa täiendava koondumise seemne-, põllumajanduskeemia-, väetise-, 
loomageneetika- ja põllumajandusmasinasektoris, samuti töötlemis- ja 
jaemüügisektoris; palub, et komisjon võtaks nendes sektorites ühinemiste hindamisel 
arvesse mõju, mis ulatub tarbijahindadest kaugemale; rõhutab, et ELi 
põllumajandustootjate, kodanike ja keskkonna huve tuleb kaitsta, hinnates igakülgselt ja 
terviklikult põllumajandusettevõtete tasandil põllumajandusliku tooraine tarnijate, 
sealhulgas taimekaitsevahendite tootjate ühinemiste ja omandamiste mõju;

21. peab oluliseks, et komisjon jätkaks ELi pestitsiidide, seemnete ja põllumajanduslike 
tunnuste turu hoolikat jälgimist ning jälgiks digiteerimise mõju põllumajandussektorile;

22. on arvamusel, et hindades kokkuleppimisel jaemüüjate/töötlejate ja tootjate vahelistes 
lepingutes tuleb võtta täiel määral arvesse tootmiskulusid, ning hinnad peavad ka 
tagama põllumajandustootjatele õiglase tasu: rõhutab, et on vaja rohkem läbipaistvust, 
et aidata kaasa hindade õiglasemale ülekandumisele tarneahelas; kutsub komisjoni üles 
parandama turu vaatlusrühmade andmeid mahu, hindade ja marginaalide kohta, 
eelkõige mahepõllumajandussektoris; kutsub komisjoni üles töötama välja 
tootmiskulude ja marginaalide näitajad, mida saaks seejärel kasutada võrdlusalusena 
lepingutes, nii et võetaks paremini arvesse tootmiskulusid ja tasustamist; nõuab, et 
komisjon tagaks selged suunised väärtuse jagamise kohta tarneahelas, et võimaldada 
hindade ülekandumist sellisel tasemel, mis on õiglane nii tarbijale kui ka tootjale;

23. nõuab tungivalt, et komisjon looks ELi tasandil alalise teabeplatvormi 

5 ELT L 186, 11.7.2019, lk 57.
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riskijuhtimisvahendite kohta, et aidata põllumajandustootjatel toime tulla kliima 
ebakindluse, turu volatiilsuse ja muude riskidega, kus sidusrühmad saavad vahetada 
parimaid tavasid, nagu on märgitud komisjoni 2017. aasta novembri teatises 
toidutootmise ja põllumajanduse tuleviku kohta;

24. märgib, et otsetoetuste suured erinevused takistavad põllumajandustootjate kestlikke 
kliima- ja keskkonnaalgatusi ning moonutavad konkurentsi ELis; tuletab meelde 
Euroopa Ülemkogu 7.–8. veebruari 2013. aasta kohtumisel võetud kohustust ühtlustada 
2013. aastaks maksed kogu ELis;

25. juhib tähelepanu sellele, et põllumajandustootjate protestide arv kasvab ja märgib, et 
üks nende mureküsimusi on vabakaubanduslepingute kumulatiivne mõju ELi 
põllumajanduslikule toidutööstusele; kahtleb, kas vabakaubanduslepingud seavad ELi 
põllumajanduslikud toidutootjad ebasoodsasse konkurentsiolukorda, võttes arvesse 
sotsiaalsete, tervishoiu-, töö-, keskkonna- ja loomade heaolu standardite erinevusi 
kolmandates riikides; palub seetõttu komisjonil esitada võimalikult kiiresti oma viimane 
aruanne käimasolevate ja tulevaste kaubanduslepingute kumulatiivse mõju kohta ning 
nõuab, et põllumajandustoodete suhtes kohaldataks vastastikkuse ja nõuetele vastavuse 
põhimõtet ning et tulevastel ja käimasolevatel kaubandusläbirääkimistel kaitstaks 
haavatavaid sektoreid, tagades, et viiakse läbi kõik vajalikud kontrollid;

26. on arvamusel, et konkurentsipoliitikas tuleb käsitleda üldsuse nõudlust 
jätkusuutlikumate toidusüsteemide järele, et arvestada toiduainete hinnakujunduses 
paremini toidu kui avaliku hüve väärtust, võttes arvesse sotsiaalseid, keskkonna- ja 
loomade heaoluga seotud probleeme; palub komisjonil selgitada tootjatele ja riiklikele 
konkurentsiasutustele tingimusi, mille alusel saab sama sektori ettevõtjate vahel sõlmida 
kokkuleppeid toiduainete tarneahela kestlikkuse parandamiseks ilma konkurentsiõigust 
rikkumata, tunnustades seeläbi kestlikkuse kokkulepete panust põllumajandusliku 
tootmise parandamisse, tuues samal ajal kasu tarbijatele ja ühiskonnale tervikuna, 
eelkõige horisontaalsete grupierandimääruste ja nendega seotud suuniste praeguse 
läbivaatamise raames; on seisukohal, et selged suunised on põllumajandussektori jaoks 
eriti olulised seda sektorit mõjutavate keskkonnaprobleemide tõttu ja säästvusnõuete 
tõttu, millele põllumajandussektor peab vastama;

27. märgib, et Euroopa roheline kokkulepe peab tagama poliitika sidususe põllumajanduse, 
kliimameetmete, keskkonna- ja kaubanduspoliitika vahel;

28. rõhutab, et strateegia „talust toidulauale“ (F2F) ja ELi konkurentsiõigus peavad 
tunnustama esmatootjate olulist panust kvaliteetsete toiduainete tarnimisel ja avalike 
hüvede pakkumisel ühiskonnale, mille eest nad ei saa praegu piisavalt tasu, ning seadma 
eesmärgiks kestlikkuse saavutamise kogu toiduainete tarneahela ulatuses; märgib, et 
F2F strateegia nõuaks ühtset lähenemisviisi, mis hõlmaks kõiki ELi poliitikavaldkondi, 
tagaks ausa konkurentsi ja võrdsed tingimused kõigile ettevõtjatele ning võtaks arvesse 
kliimamuutuste mõju toiduainete tarneahela toimimisele ja kestlikkusele ning toiduga 
kindlustatusele;

29. väljendab heameelt selle üle, et on käimas 2012. aasta riigiabi ajakohastamise paketi 
toimivuskontroll ning konkreetsemalt vaadatakse läbi põllumajanduse grupierandi 
määrus ja põllumajandus- ja metsandussektoris antavat riigiabi käsitlevad Euroopa 
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Liidu suunised, mille kohaldamine lõpeb 31. detsembril 2020;

30. on seisukohal, et on vaja riiklikku rahastamist lairibavõrkude kasutuselevõtu tagamiseks 
maa- ja äärepoolseimates piirkondades; palub, et komisjon toetaks avaliku sektori 
otsusetegijaid ja aitaks neil paremini uurida avaliku sektori toetuse võimalusi ELi 
suuniste alusel, et kohaldada riigiabieeskirju seoses lairibavõrkude kiire 
kasutuselevõtuga, et muuta lairibataristu kasutuselevõtt kiiremaks ja lihtsamaks ning 
tagada, et maapiirkondi ei jäetaks maha;

31. palub, et komisjon teeks riigiabieeskirjades erandi spetsiaalselt põllumajandussektoris 
kohaldatavatele maksusätetele, mille liikmesriigid on kasutusele võtnud, et ergutada 
põllumajandustootjaid seadma sisse vabatahtlikke tagavarasääste, et tulla paremini 
toime kliimast tulenevate ja terviseriskide suurenemise ja majanduskriisidega;

32. väljendab heameelt, et põllumajanduse vähese tähtsusega abi määrus on läbi vaadatud; 
juhib tähelepanu sellele, et abi maksimumsumma suurendamine üksiku ettevõtja kohta 
ja riikliku ülemmäära suurendamine koos sektoripõhise ülemmäära kohaldamisega aitab 
põllumajandusettevõtetel kliimaprobleemidega toime tulla, vältides samal ajal 
turumoonutusi;

33. tervitab ettepanekut võtta vastu määrus, millega luuakse ühtse turu programm ja 
konkreetsemalt selle raames toetatavaid toiduahela meetmeid, nagu veterinaar- ja 
fütosanitaarmeetmed, et lahendada looma- ja taimetervisega seotud kriisiolukordi; 
nõuab tungivalt, et nõukogu ja parlament viiksid läbirääkimised kiiresti lõpule ja 
võtaksid määruse vastu;

34. rõhutab, kui olulised on õigeaegsed järeldused komisjoni kahe üleminekumääruse 
ettepaneku kohta, et vältida viivitusi ja komplikatsioone, mis võivad põhjustada turu 
ebastabiilsust;

35. peab väga oluliseks, et DG AGRI säilitaks ÜTK määruse artiklite 209 ja 210 
kohaldamiseks ning põllumajandus- ja metsandussektori ja maapiirkondade arengu 
edendamiseks kasutatava riigiabiga seotud pädevuse, tagades sellega, et on olemas 
asjatundlikkus selle valdkonna küsimustega tegelemiseks ja nende koordineerimiseks, 
arvestades nende sektorite eripära, ning täieliku järjepidevuse ja kooskõla ÜPP 
eesmärkidega. 
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