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ETTEPANEKUD

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

1. peab kahetsusväärseks, et ettepanekus mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) uue 
rubriigi 3 läbivaadatud ülemmäära kohta kärbitakse 2021. aastal tõenäoliselt ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) peamisi kulukategooriaid, s.t otsetoetusi, turumeetmeid ja 
maaelu arengut; tuletab meelde Euroopa Parlamendi varasemaid resolutsioone, milles 
nõutakse ÜPP rahastamise säilitamist ajavahemikus 2021–2027 reaalväärtuses vähemalt 
praegusel tasemel; juhib tähelepanu sellele, et COVID-19 puhang on tabanud paljusid 
põllumajandussektoreid rängalt ning võimalikud kärped viivad sellest puhangust 
tingitud kriisi süvenemiseni, laiendades seda ka teistesse sektoritesse;

2. peab kahetsusväärseks nõukogu poolt mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus 
tehtud ÜPP eelarve kärpeid, võttes eelkõige arvesse uusi nõudmisi, millega aidatakse 
kaasa liidu kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamisele kooskõlas 
sihtidega, mis on seatud Pariisi kokkuleppes, samuti toiduga kindlustatuse, 
majanduskasvu, territoriaalse ja sotsiaalse tasakaalu, tervise- ja majanduskriiside, nagu 
COVID-19 puhangust tingitud kriis, ning muude toiduga kindlustatust mõjutavate 
tegurite valdkonnas; tuletab meelde, et ÜPP eelarvet on pidevalt vähendatud ja ÜPP 
eelarvest on vahendeid ka muudesse rubriikidesse ümber paigutatud;

3. nõustub 2021. aasta üldeelarve projektis väljendatud seisukohaga, et ÜPP uue reformi 
kohaldamine alles pärast 2021. aastat ei tohi toimuda Euroopa rohelise kokkuleppe 
täitmata jätmise hinnaga; väljendab lootust, et kuigi ÜPPd viiakse 2021. aastal endiselt 
ellu 2014.–2020. aasta reeglite kohaselt, toovad kohapeal tehtavad valikud ja võetavad 
meetmed kaasa rohkem positiivseid muutusi ja viivad meid tõeliselt kestliku ülemineku 
teele, sealhulgas põllumajandustootjate, toiduga kindlustatuse ja liidu põllumajanduse 
tuleviku nimel;

4. võtab teadmiseks põllumajanduse kulukohustuste assigneeringud summas 
55 182 miljonit eurot ja maksete assigneeringud summas 54 879,9 miljonit eurot; 
tunneb muret Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) assigneeringute järsu 
(7,4 %) vähenemise pärast (kulukohustuste assigneeringud on vähenenud 3 231 miljoni 
euro ja maksed 3 215 miljoni euro võrra) võrreldes 2020. aasta eelarvega; märgib, et 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) assigneeringuid suurendatakse 
2020. aasta eelarvega võrreldes 15 002,9 miljoni euroni kulukohustuste osas (+ 2,1 %) 
ja 14 715 miljoni euroni maksete osas (+ 12,2 %); võtab teadmiseks 753,9 miljoni euro 
suuruse netoümberpaigutamise EAGFist EAFRDsse;

5. nõuab tungivalt, et nõukogu võimaldaks liidul täita oma kohustusi, tagades piisava 
rahastamise ohutu ja kvaliteetse toiduga varustamise, kliimameetmete ja 
keskkonnakaitse jaoks ning õiglase ülemineku mehhanismi ja õiglase ülemineku fondi 
jaoks, millest põllumajandussektor peab märkimisväärselt toetust saama, et saavutada 
Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid; rõhutab, et suuremad põllumajandusliku 
tootmise kestlikkuse nõuded, mis aitavad saavutada kliima- ja keskkonnaalased 
eesmärgid 2030. aastaks, eeldavad põllumajandustootjatelt märkimisväärseid 
investeeringuid, et hoida ära suurematest kuludest tingitud tootmise ja tulude 
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vähenemine, ning seda ei ole võimalik saavutada ilma ÜPP piisava rahastamiseta; 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et COVID-19 kriis on avaldanud tõsist mõju paljudele liidu 
põllumajanduslikele majapidamistele ning on toonud esile liidu toiduainete tootmise ja 
toiduga varustamise tähtsuse; rõhutab, et tipptasemel põllumajandustehnoloogiate 
omandamiseks on vaja paremat juurdepääsu rahastamisele; tuletab meelde, et toiduga 
kindlustatus ja toiduahela kestlikkus on esmatähtsad ning nõuavad investeeringuid ja 
toetust maapiirkondade põllumajandustootjatele ning väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele (VKEd); rõhutab seetõttu, et vaja on tugevat EAFRDd ja taasterahastu 
„Next Generation EU“ vahendite kiiret kasutuselevõttu 2021. aastal, võttes arvesse 
kiireloomulist vajadust koondada kõnealusest uuest taasterahastust tulenevad liidu 
kulukohustused varasemale ajale;

7. rõhutab, et kontrollikoja arvamuse nr 5/20201 kohaselt on seos õiglase ülemineku fondi 
tulemuslikkuse ja rahastamise vahel suhteliselt nõrk ning on märkimisväärne oht, et 
ebaõnnestunud ülemineku rahastamiseks eraldatakse korduvalt rahalisi lisavahendeid; 
rõhutab, et usaldusväärne vajaduste analüüs aitaks liidu rahalisi vahendeid paremini 
jagada ja võtta sihikule eesmärgid, mis tuleb saavutada;

8. võtab teadmiseks ja taunib asjaolu, et 2021. aasta üldeelarve projektis ei ole märgitud 
eri vahendite, sealhulgas ÜPP panust bioloogilise mitmekesisuse rahastamisse; kordab, 
et liit peaks jälgima bioloogilise mitmekesisusega seoses tehtavaid liidu kulutusi, et täita 
andmete esitamise kohustused bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni alusel;

9. on seisukohal, et põllumajandustoodete edendamiseks tehtavate assigneeringute 
kärpimine (4 miljoni euro suurune vähendus, mis tähendab 2,1 % kärbet) ja 
assigneeringute puudumine sekkumismeetmeteks põllumajandusturgudel, nagu 
eraladustamine ja riiklik sekkumine (10 miljonit eurot), tundub olevat ebarealistlik, 
võttes arvesse endiselt ebastabiilset olukorda põllumajandusturgudel ning vajadust 
taastada põllumajandustoodete tootmine ja tarbimine ühtsel turul ja välisturgudel;

10. nõuab, et osa taastekava assigneeringutest, mis on EAFRD raames ette nähtud 2022., 
2023. ja 2024. aastaks, saaks alates 2021. aastast kasutada ettemaksete tegemiseks, et 
aidata kaasa liidu põllumajandussektorite ja maapiirkondade majanduse taastamisele;

11. rõhutab, et komisjon peab 2021. aasta üldeelarve projekti läbivaatamisel, mida tehakse 
kirjaliku muutmisettepanekuga, korrigeerima oma arvnäitajaid ülespoole, et tegeleda 
turukriisidega ning aidata kaasa majanduse taastamisele niisugustes liidu 
põllumajandussektorites ja maapiirkondades, mida COVID-19 kriis on negatiivselt 
mõjutanud; juhib tähelepanu sellele, et osa toetusmeetmeid, mis on ette nähtud COVID-
19 kriisi mõju vastu võitlemiseks, ei ole teatavates liikmesriikides rakendatud ja neid 
tuleb eri põllumajandussektorite erivajadustega paremini kohandada;

12. toonitab, et liidu põllumajandustoetuste väljamaksmisel on esinenud nende omastamist; 
rõhutab sellega seoses, kui oluline on siduda tulevikus liidu põllumajandustoetused 

1 Arvamus nr 5/2020 (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 288 lõikele 4 ja artikli 322 lõike 1 
punktile a) komisjoni 14. jaanuari 2020. aasta ja 28. mai 2020. aasta ettepanekute kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond. Arvamusega on võimalik tutvuda 
järgmisel aadressil: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_05/OP20_05_ET.pdf.
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liikmesriikide õigusriigi põhimõtte järgimise hindamisega;

13. rõhutab, kui tähtsad on maapiirkondades väikesed põllumajandusettevõtted, millele 
tuleb pöörata erilist tähelepanu ja eraldada rohkem rahalisi vahendeid;

14. tuletab meelde maaelu arengu programmi, programmi „Euroopa horisont“ ja Euroopa 
innovatsioonipartnerluse programmi kaudu eraldatavate liidu eelarvevahendite tähtsust 
teadusuuringute ja innovatsiooni toetamisel toidutööstuses, põllumajanduses ning 
fossiilkütuseid asendavas ja taastuvenergial põhinevas biomajanduses, et minna üle 
kestlikumale ja tulevikukindlamale maakasutusele ja süsinikdioksiidiheitevabale 
ressursitõhusale ringmajandusele;

15. rõhutab vajadust eraldada märkimisväärne osa programmi „Euroopa horisont“ 
vahenditest põllumajanduslikule toidutööstusele, eelkõige strateegia „Talust taldrikule“ 
laiemas kontekstis; on veendunud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
tähtsuses selles sektoris ning selles, kui tähtis on tagada, et teadus- ja 
innovatsioonitegevuse tulemused jõuaksid põllumajandusettevõtte tasandini; toetab 
selle programmi assigneeringute suurendamist, et tagada liidus ohutu ja kvaliteetne toit 
ning uuenduslikud põllumajandusvormid, ning tuletab lisaks meelde, et 
põllumajandusettevõtetele ja muudele maapiirkondade ettevõtjatele nõuetekohaste 
nõustamisteenuste pakkumisel on kõnealuste eesmärkide saavutamises oluline roll;

16. kordab oma muret selle pärast, millised on kokkuleppeta stsenaariumi alusel 
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tagajärjed turule ja eelarvele; nõuab 
lisavahendite eraldamist turu- ja poliitikameetmete võtmiseks, et tagada piisavate 
vahendite vaba kättesaadavus edasiste turuhäirete korral; on kindlalt vastu mis tahes 
ootamatutele kärbetele 2021. aasta ÜPP eraldistes juhul, kui liit ja Ühendkuningriik 
kokkulepet ei saavuta;

17. tuletab meelde, et kõiki tootjatele esitatavaid uusi kestlikkusnõudeid tuleks 
nõuetekohaselt rahastada ja toetada, sest komisjon peab ÜPPd asjakohaseks 
raamistikuks, mille abil aidata kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe asjakohaste 
eesmärkide saavutamisele; tunneb heameelt eesmärgi üle määrata 2021. aasta 
kolmandas kvartalis kindlaks parim kord, mille alusel kehtestada kestliku toiduhanke 
kohustuslikud miinimumkriteeriumid, ning nõuab, et kestlikkuse aspekte võetaks 
rohkem arvesse;

18. kritiseerib asjaolu, et komisjoni ettepanekus kärbitakse POSEI programmi eelarvet 9 
miljoni euro võrra (mis tähendab 3,9protsendilist vähendust) vaatamata komisjoni 
võetud kohustusele säilitada liidu äärepoolseimatele piirkondadele eraldatav toetus 
endisel tasemel; nõuab vähemalt praeguse, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EL) nr 228/20132 ette nähtud toetustaseme säilitamist; rõhutab, et POSEI 
programm on ülimalt oluline selleks, et säilitada põllumajanduslik tegevus ning jätkata 
toiduainete ja põllumajandustoodete tarnimist äärepoolseimates piirkondades, millele 
tuleb tagada piisavad vahendid; tuletab meelde kõnealuste piirkondade spetsiifilisi 
sotsiaal-majanduslikke probleeme, mis on tingitud nende geograafilisest asukohast, 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse 
põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ) nr 247/2006 (ELT L 78, 20.3.2013, lk 23).
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eelkõige kaugusest, saarelisest asendist, väikesest pindalast, rasketest looduslikest 
oludest ja keerulisest kliimast, nagu on tunnistatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 349;

19. soovitab tagada piisava rahastuse uue aretustehnoloogia kasutamiseks ning sellealaseks 
teadus- ja arendustegevuseks, et parandada põllumajanduse kestlikkust ja 
konkurentsivõimet ning selle kohanemist kliimamuutustega;

20. on seisukohal, et liidu ja Mercosuri kaubanduslepinguga tekitatakse lisaprobleeme 
paljudes põllumajandussektorites, eelkõige lihatootmise sektoris, ning tuletab 
komisjonile meelde, et põllumajandussektoris tuleb säilitada võrdsed tingimused; juhib 
tähelepanu vajadusele tegeleda ka muude kaubanduslepingute ja kolmandate poolte 
kehtestatavate tariifsete meetmete võimaliku samalaadse kahjuliku mõjuga ning nõuab 
vajalike eelarvevahendite eraldamist, et tagada mõjutatud sektorites turupõhiste 
meetmete võtmine;

21. tuletab meelde, et toiduga kindlustatuse ning toidutarneahela vastupanuvõime ja 
kestlikkuse suurendamiseks tuleb teha investeeringuid põllumajandustootjatesse, 
ühistutesse ja VKEdesse, ning juhib tähelepanu sellele, et jätkuv COVID-19 kriis on 
tõstnud esile põllumajanduse strateegilise rolli toidukriisi ärahoidmisel, pakkudes ohutut 
ja kvaliteetset toitu taskukohase hinnaga; tunneb heameelt selle üle, et põllumajandus 
kuulub taastepaketis EAFRDst investeeringutoetust saavate valdkondade hulka; nõuab 
taastepaketi assigneeringute rakendamist samuti alates 2021. aastast; on ühtlasi 
seisukohal, et põllumajandust ja toidutarneahela kindlust ei tohiks kahjustada 
koormavad nõuded; tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle koostada 2021. aasta 
neljandas kvartalis kriisiaegse toidusektori hädaolukorrakava;

22. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tegeleksid põllumajandussektori põlvkonnavahetuse 
puudumise ja demograafilise probleemiga, ning nõuab ühtlasi kindlalt, et 
maapiirkondades soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja noorte põllumajandustootjate 
toetamiseks nähtaks ette piisavad meetmed;

23. rõhutab, et ilma põllumajandussektori kriisireservi rahastamise ja toimimise põhjaliku 
läbivaatamiseta ei suuda liit uutele turuhäiretele tõhusalt ja kiiresti reageerida; kordab 
seetõttu Euroopa Parlamendi ettepanekut vaadata läbi põllumajandussektori kriisireservi 
rahastamine ja toimimine ÜPP üleminekut käsitleva määruse üle peetavate 
läbirääkimiste raames;

24. tunneb heameelt 450 miljoni euro suuruse (2018. aasta hindades) aastase kriisireservi 
loomise üle ning nõuab ühtlasi kindlalt, et reservi vahendite kasutamisega ei kaasneks 
sellele vastavate kärbete tegemine järgnevate aastate otsetoetustes;

25. juhib tähelepanu sellele, et sanktsioonid, mis kehtestati Venemaa sõjalise sekkumise 
tõttu Ukrainas, on siiski õigustatud, olgugi et neil on kahjulik mõju 
põllumajandussektorile; palub, et niisuguse mõju leevendamiseks eraldataks 
nõuetekohased eelarvevahendid;

26. nõuab, et väljastpoolt liitu imporditavatele põllumajandustoodetele kehtivad standardid 
oleksid liidu standarditega samaväärsed, ning tuletab meelde, et hiljutises strateegias 
„Talust taldrikule“ rõhutas komisjon, et imporditud toit peab jätkuvalt vastama 
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asjakohastele liidu õigusnormidele ja standarditele; nõuab, et tootmisstandardite 
erinevuse korral makstaks liidu põllumajandustootjatele eelarvepõhist hüvitist;

27. peab kahetsusväärseks, et Euroopa rohelise kokkuleppe algatuses peetakse 
biomajandust teisejärguliseks, ning nõuab ühtlasi kindlalt liidu biomajanduse strateegia 
järgimist ja vajalike meetmete võtmiseks piisavate rahaliste vahendite eraldamist;

28. nõuab, et metsandusmeetmete võtmiseks, näiteks kestlikuks metsamajandamiseks, 
eraldataks liidu eelarvest piisavalt vahendeid, võttes arvesse kõiki metsapõhise 
väärtusahela majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaaspekte, kuna see on 
kliimamuutuste vastu võitlemisel otsustava tähtsusega; tunnistab, et metsi tuleb 
majandada kestlikult;

29. rõhutab süsinikku siduva majandamise tähtsust Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkide saavutamisel; toonitab, et 2021. aastal tuleb rahastada uusi katseprojekte, 
mis on seotud süsinikku siduva majanduse algatustega;

30. toonitab, et põllumajanduse ajakohastamises on keskne tähtsus digitaliseerimisel, mis 
muudab põllumajanduse konkurentsivõimelisemaks ja aitab sel kliimamuutustega 
kohaneda; palub komisjonil näha maapiirkondade lairibaühenduse loomiseks ja 
parandamiseks ette piisavad eelarvevahendid; tuletab ühtlasi meelde, et strateegiaga 
„Talust taldrikule“ püüdis komisjon kiirendada kiire lairibaühendusega interneti 
kasutuselevõttu maapiirkondades, et saavutada 100 % juurdepääsu eesmärk 
2025. aastaks;

31. tuletab meelde, kui tähtsad on teavituskampaaniad, parem märgistus ja teadlikkuse 
suurendamine selleks, et aidata kodanikel minna oma tarbimisharjumustes üle 
kestlikumatele liidus toodetud põllumajandustoodetele; soovitab edendada loomade 
heaolu, tervisliku toidu ja toitumise kavasid;

32. märgib, et taastepaketi maaelu arengu rahalistel vahenditel on oluline roll ÜPP II samba 
rahastamises; peab aga kahetsusväärseks asjaolu, et see toetus on ajutine ja kestab 
üksnes 2023. aastani;

33. nõuab loomade heaolu poliitika paremat rakendamist ja uuendamist, et saavutada 
loomade heaolu suurendamisel käegakatsutavaid tulemusi; juhib tähelepanu sellele, et 
paljud liikmesriigid ei järgi kehtivaid norme; soovitab eraldada kohustuste jälgimiseks 
ja täitmise tagamiseks nõuetekohase eelarve;

34. nõuab kindlalt, et põllumajandussektoreid toetavate COVID-19 kriisi meetmete võtmist 
jätkataks ka 2021. aastal; nõuab ka tööjõu liikuvusega arvestamist, et võidelda liidu 
põllumajanduses tekkida võiva pikaajalise tööjõupuudusega ja muu põllumajandusliku 
sisendi puudusega;

35. tunneb muret oluliste toiduainete hinnatõusu ja puuduse pärast, mis võivad tekkida 
COVID-19 kriisi tagajärjel; palub komisjonil ja liikmesriikidel jälgida 
põllumajandustoodete hinnavolatiilsust, millel on kahjulik mõju põllumajandustootjate 
sissetulekutele ja tarbijatele, ning reageerida vajaduse korral õigeaegselt ja 
tulemuslikult;
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36. kinnitab taas liidu koolipuuvilja, -köögivilja ja -piima kava ülimat tähtsust võitluses 
rasvumise ja alatoitumuse probleemide vastu, mis on tingitud ebatervislikust toitumisest 
liidus; palub komisjonil vähendada selle kavaga seotud bürokraatiat ning rõhutab 
vajadust edenda laste tervislikke toitumisharjumusi ning puuviljade, köögiviljade ja 
tavapiima tarbimist;

37. tuletab meelde, et komisjon lubas eraldada aastas 20 000 miljonit eurot bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiast tulenevate võimalike uute kestlikkusnõuete täitmiseks; 
nõuab kindlalt, et need rahalised vahendid võetaks mujalt kui ÜPP eelarvest; juhib 
tähelepanu sellele, et nende eesmärkide täitmine ei tohi vähendada liidus toiduga 
kindlustatust ega maapiirkondade elatist; kordab, kui tähtis on bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine, ning tuletab ühtlasi meelde, et selle eest vastutavad nii 
põllumajandustootjad ja metsaomanikud kui ka kogu ühiskond; rõhutab vabatahtlike 
kaitsemeetmete olulisust.
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