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ETTEPANEKUD

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

1. kiidab heaks komisjoni 27. ja 28. mai 2020. aasta muudetud ettepaneku mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta, sealhulgas 27. mai 2020. aasta teatise „Euroopa võimalus: 
parandame vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks“ (COM(2020)0456) 
koos selle sätetega suurendada ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rahalisi vahendeid 
võrreldes eelneva mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekuga; väljendab heameelt 
komisjoni ettepaneku üle ajutiste täiendavate vahendite eraldamiseks taasterahastust 
„NextGenerationEU“, kuid rõhutab, et tugev mitmeaastane finantsraamistik on siiski 
jätkuvalt tähtis; rõhutab, et rahastamise suurendamine võrreldes eelmise mitmeaastase 
finantsraamistiku ettepanekuga on oluline tulevase ÜPP kavandatud eesmärkide ja 
ambitsioonide saavutamiseks, mis hõlmavad toiduga kindlustatuse tagamist, 
põllumajandustootjatele mõistliku elatustaseme tagamist, elujõuliste maakogukondade 
toetamist ja rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamist põllumajanduses, tugevdades 
põllumajandusliku toidutööstuse vastupanuvõimet ja tagades jätkusuutliku 
toidutootmise; rõhutab, et nende eesmärkide saavutamine ei sõltu üksnes hästi 
rahastatud ÜPPst, vaid ka muudest mitmeaastase finantsraamistiku vahenditest, nagu 
teadusuuringud, investeeringud innovatsiooni ja digitaaltehnoloogiasse, ning nende 
põllumajandustootjatele ja põllumajanduslikule toidutööstusele kergemini 
kättesaadavaks tegemisest;

2. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle eraldada taasterahastu 
„NextGenerationEU“ raames maaelu arenguks 15 miljardit eurot, kuid peab 
kahetsusväärseks, et selle uue rahastamisvahendi raames ei ole ühise 
põllumajanduspoliitika esimesele sambale eraldisi ette nähtud, võttes arvesse vajadust 
suurendada otsetoetusi ja toetust valdkondlikele programmidele, et aidata 
põllumajandustootjatel COVID-19 kriisist üle saada ja täita rohelise kokkuleppe 
eesmärke;

3. tervitab ettepanekut suurendada õiglase ülemineku fondi vahendeid veel 32,5 miljardi 
euro võrra, sealhulgas täiendava rahastamisega taasterahastust „NextGenerationEU“ ja 
õiglase ülemineku mehhanismi kahest täiendavast sambast, nimelt InvestEU alla 
kuuluvast sihtotstarbelisest kavast ja avaliku sektori laenurahastust, ning rõhutab, et 
selleks, et õiglase ülemineku fond ja rohepööre oleksid põllumajandusele ja 
maapiirkondadele edukad ja kasulikud, tuleb need ellu viia õiglasel, kaasaval ja 
teaduslikult põhjendatud viisil koos sidusrühmadega;

4. väljendab heameelt kapitali kavandatud suurendamise üle 1,5 miljardi euro võrra 
Euroopa Investeerimisfondis ja rõhutab, kui oluline on hõlbustada väikeste ja keskmise 
suurusega maaettevõtete, sealhulgas põllumajandusettevõtete juurdepääsu avaliku ja 
erasektori rahastamisele, et toetada suuremaid keskkonnahoidlikke investeeringuid, 
digiteerimisvahendite arendamist ja kättesaadavust, ajakohastamist ja innovatsiooni, mis 
võimaldavad põllumajandustootjatel, põllumajandussektoril ja maapiirkondadel vastata 
rohelise kokkuleppe eesmärkide ja ambitsioonide teostamisega seotud väljakutsetele ja 
võimalustele;
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5. palub komisjonil ja liikmesriikidel kasutada vajaduse korral taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendit, et pakkuda täiendavat toetust Euroopa põllumajandustootjatele ja 
ühistutele, et sidusalt toime tulla väljakutsetega, mis tulenevad vajadusest tagada 
vastavus uutele reeglitele ning kohaneda kliimamuutuste kahjulike mõjudega viisil, mis 
ei ohusta toidu tootmist ja järgib jätkusuutlikkuse põhimõtet;

6. on seisukohal, et oma ettepanekutega muudetud mitmeaastase finantsraamistiku ja 
taasterahastu „NextGenerationEU“ kohta on komisjon astunud teretulnud sammu 
parlamendi seisukoha suunas, mille kohaselt tuleb ELi järgmises finantsraamistikus 
säilitada põllumajandusele ja maaelu arengule eraldatav summa reaalväärtuses vähemalt 
praegusel tasemel; kutsub Euroopa Ülemkogu üles välistama komisjoni viimastes 
ettepanekutes põllumajandusele ja maaelu arengule ette nähtud summade mis tahes 
vähendamise; nõuab, et kõiki rohepöördega seotud lisameetmeid, sealhulgas strateegia 
„Talust taldrikule“ ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiate eesmärke, tuleb rahastada 
uutest rahalistest vahenditest ja ELi täiendavatest omavahenditest; juhib tähelepanu 
sellele, et Euroopa rohelise kokkuleppe raames võetavaid lisameetmeid ei tohi rahastada 
ühise põllumajanduspoliitika olemasolevate vahendite arvelt;

7. rõhutab komisjonile, et rohepööre põllumajanduses peab tagama tasakaalustatud 
lähenemisviisi jätkusuutlikkuse kolmes mõõtmes, s.t sotsiaalselt, keskkonnaalaselt ja 
majanduslikult; rõhutab Pariisi kliimakokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkti b tähtsust, mis 
tunnistab peamiseks prioriteediks toiduga kindlustatuse tagamise, suurendades 
kliimamuutuste mõjuga kohanemise võimet;

8. võtab teadmiseks komisjoni teatise „Kestliku Euroopa investeerimiskava“ 
(COM(2020)0021), kuid rõhutab, et selles kavandatud elemendid, sealhulgas õiglase 
ülemineku fond, sõltuvad täielikult ambitsioonikast mitmeaastase finantsraamistiku 
kokkuleppest; väljendab sügavat muret selle pärast, et ELi eelarvevahendite 
koondamine perioodi algusesse, et katta COVID-19 pandeemiast tulenevaid uusi 
kulunõudeid, võib kaasa tuua rahaliste vahendite nappuse hilisematel programmitöö 
aastatel, mis mõjutaks põllumajandussektori suutlikkust viia ellu strateegia „Talust 
taldrikule“ ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiate eesmärke, kuna ELi 
põllumajandustootjad saaksid vähem toetust, ning see oleks eriti kahjulik, kui neilt 
oodataks rohelisest kokkuleppest tulenevate uute ja rangete kohustuste täitmist; rõhutab, 
et üleminek kestlikkusele peab olema aus, õiglane ja vastutustundlik ning hõlmama 
kõiki majandus- ja sotsiaalsektoreid, et vältida põhjendamatut survet 
põllumajandussektorile;

9. märgib, et kestliku Euroopa investeerimiskava tugineb teatud määral erainvesteeringute 
kaasamisele, mis tõenäoliselt on COVID-19 pandeemia järgsetel aastatel vähem 
kättesaadavad, ning seetõttu on tugev mitmeaastane finantsraamistik veelgi olulisem;

10. tuletab meelde, et ELi põllumajandus on maailmas ainuke suur süsteem, mis on 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendanud (alates 1990. aastast 20 %);

11. rõhutab, et riiklike kavade väljatöötamisel, rahaliste vahendite eraldamisel ja 
pikemaajalises finantsperspektiivis tuleb arvesse võtta eri piirkondade ja liikmesriikide 
erinevaid lähtepunkte ja arengupotentsiaali;

12. palub komisjonil tagada, et riigiabi eeskirjade ja konkurentsieeskirjade muudatused ei 
kahjustaks ÜPP ühist iseloomu;
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13. tuletab meelde, et ajakohastatud ja jätkusuutlik ÜPP aitab oluliselt kaasa ELi 
ambitsioonikate üldiste kliimaeesmärkide saavutamisele, tagades samas toiduga 
kindlustatuse, ja et märkimisväärne osa ÜPPst on mõeldud kliimaga seotud eesmärkide 
toetamiseks; tuletab meelde, et ÜPP reform on alles pooleli ning et veel ei ole tehtud 
otsust selle kohta, milline saab olema selle täpne panus keskkonna- ja kliimaeesmärkide 
ja -nõuete täitmisse; toonitab, et nende eesmärkide saavutamine sõltub suuresti piisavate 
vahendite eraldamisest tulevastes eelarvetes; juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, 
et rohelise kokkuleppe ja strateegia „Talust taldrikule“ rakendamine ei tohi kaasa tuua 
meie eesmärkide, eelkõige meie põllumajandustootjatele kestlike elatusvahendite 
tagamise eesmärgi alandamist, ning rõhutab, et ei ole võimalik eraldada 
põllumajandustootjatele vähem vahendeid ja samal ajal nõuda neilt rohkem; loodab 
alustada nõukoguga tulevase ÜPP üle konstruktiivseid läbirääkimisi, et jõuda 
kokkuleppele ja anda ELi tootjatele planeerimiskindlus, ning rõhutab, et komisjoni 
reformiettepanek on kaasseadusandjate töö alus ja seda ei tohiks praeguses etapis muuta 
ega tagasi võtta;

14. märgib, et oma teatises kestliku Euroopa investeerimiskava kohta (COM(2020)0021) 
määratleb komisjon märkimisväärse vajaduse investeerida põllumajandusse, eriti 
selleks, et lahendada laiemaid keskkonnaprobleeme, sealhulgas bioloogilise 
mitmekesisuse kadu ja reostust; rõhutab siiski, et komisjon kirjeldab neid ka 
konservatiivsete hinnangutena, kuna puuduvad andmed investeeringuvajaduste täpseks 
hindamiseks, mis puudutab kliimamuutustega kohanemist ning ökosüsteemide ja 
bioloogilise mitmekesisuse taastamist/säilitamist;

15. juhib tähelepanu kriiside eest kaitsvale taastuvate toorainete ja taastuvenergia 
omamaisele tootmisele ning nõuab ELi biomajanduse strateegia rakendamiseks ja 
edendamiseks ehituspuitu käsitleva kava ja renoveerimist käsitleva kava kehtestamist, 
pöörates erilist tähelepanu omamaiste taastuvate toorainete ja säästvate taastuvate 
energiaallikate kasutamisele;

16. nõuab, et kasvavad ökoloogilised nõuded tuleb alati rahaliselt hüvitada; viitab sellele, et 
ühepoolsete nõuete kehtestamine ei too kasu Euroopa põllumajandusele ega 
keskkonnale, kui see toob kaasa Euroopa toiduainete tootmise ümberpaigutamise 
kolmandatesse riikidesse;

17. rõhutab vajadust jõustada soolise võrdõiguslikkuse üldpõhimõte ÜPP meetmete raames, 
mille eesmärk on saavutada rohelise kokkuleppe eesmärgid, et tagada naissoost 
põllumajandustootjate kaasamine ökoloogilise ülemineku protsessi;

18. juhib tähelepanu sellele, et hiljutine COVID-19 puhang on toonud esile põllumajanduse 
strateegilise rolli ohutute ja kvaliteetsete toiduainete pakkumisel taskukohase hinnaga 
ning toidukriisi vältimisel; toonitab nn eluliselt tähtsate töötajate olulist rolli 
põllumajandus- ja toiduainetööstuses kriisi ajal ning rõhutab, et neile töötajatele tuleb 
tagada nõuetekohased ja turvalised töötingimused; rõhutab, et ELi 
põllumajandustootjate jõupingutusi toiduainete säästvamaks tootmiseks ei tohi 
kahjustada toodete import kolmandatest riikidest, mis ei vasta ELi toiduohutuse, 
keskkonnakaitse, loomade heaolu ja sotsiaalsetele standarditele; juhib tähelepanu 
sellele, kui oluline on õppida COVID-19 kriisist, eriti strateegilistes sektorites;

19. on seisukohal, et rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks Euroopa tasandil ja 
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nende edendamiseks rahvusvahelisel tasandil peab komisjon viima läbi 
põllumajandustoodete tariifikvootide hindamise ning esitama ettepaneku suurendada 
neid riikide puhul, kes ei ole oma põllumajandustootjate suhtes kohaldanud standardeid 
ja nõudeid, mis on võrreldavad ELis kehtivatega, või näinud ette nende kohaldamise 
alustamist lähitulevikus;

20. kiidab heaks strateegias „Talust taldrikule“ sätestatud eesmärgi töötada välja kestliku 
toiduhanke kohustuslikud miinimumkriteeriumid, et viia avaliku sektori rahaliste 
vahendite kasutamine kooskõlla rohelise kokkuleppega; nõuab toiduainete 
riigihangetesse toitumis- ja terviseküsimuste suuremat integreerimist;

21. rõhutab, kui oluline on rahastada teadusuuringuid ja innovatsiooni, mille eesmärk on 
kindlaks teha keskkonnahoidlikud alternatiivsed üleminekutehnoloogiad, ning on 
veendunud, et kõigil põllumajandustootjatel, sealhulgas väikepõllumajandustootjatel, 
peab olema neile juurdepääs;

22. kutsub komisjoni üles tagama, et tundlike põllumajandustoodete jaoks on olemas 
piisavad välised kaitsemeetmed, ning märgib, et protsessi käigus tuleb tarbijatele 
selgitada toiduainete tootmise kõrgeid standardeid ELis;

23. rõhutab vajadust näha väljaspool ühise põllumajanduspoliitika rahastamispaketti ette 
täiendavad rahalised vahendid põllumajandustootjate nõuete jaoks, mis tekivad COVID-
19 kriisi või muude kriisiolukordade tagajärjel;

24. kutsub komisjoni üles tagama, et Euroopa põllumajandust tunnustatakse süsteemse 
tähtsusega sektorina nii strateegia „Talust taldrikule“ kui ka tulevase kliimapoliitika 
raames ning et varustuskindlust kui stabiilsustegurit võetakse alati piisavalt arvesse ja 
peetakse silmas.



AD\1209037ET.docx 7/8 PE650.723v02-00

ET

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev 7.7.2020

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

37
8
3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, 
Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş 
Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, 
Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, 
Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming 
Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, 
Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi 
Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Mairead 
McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas 
Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, 
Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone 
Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová, Veronika 
Vrecionová

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Asim Ademov, Franc Bogovič, Francesca Donato, Valter Flego, Claude 
Gruffat, Balázs Hidvéghi, Pär Holmgren, Zbigniew Kuźmiuk, Tilly 
Metz, Christine Schneider, Marc Tarabella, Riho Terras, Irène Tolleret, 
Thomas Waitz



PE650.723v02-00 8/8 AD\1209037ET.docx

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

37 +
ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel

PPE Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, 
Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie 
Schreijer-Pierik, Michaela Šojdrová

GUE/NGL Eugenia Rodríguez Palop

ID Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI Dino Giarrusso

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, 
Irène Tolleret

Verts/ALE Bronis Ropė

8 –
ECR Veronika Vrecionová

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Chris MacManus

ID Ivan David

Verts/ALE Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Tilly Metz

3 0
ECR Bert-Jan Ruissen

ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


