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Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks 
esitada arvamus Teie komisjonile. Komisjon otsustas oma 22. jaanuari 2020. aasta koosolekul 
esitada arvamuse kirja vormis.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon arutas küsimust 26. märtsil kirjaliku menetluse 
teel. Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Lugupidamisega

(allkiri) Norbert Lins
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ETTEPANEKUD

A. arvestades, et 2021. aasta peaks olema järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
rakendamise esimene aasta, ning arvestades, et komisjon teeb ettepaneku uue 
eelarvestruktuuri kohta; 

B. arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku vaadata läbi ühine põllumajanduspoliitika 
(ÜPP), mis hõlmab kolme eri seadusandlikku ettepanekut, ning arvestades, et hiljuti 
reformitud ÜPP ei jõustu peaaegu kindlasti 2021. aastal;

C. arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku võtta vastu määrus, millega kehtestatakse 
teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ja 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) antava toetuse kohta seoses nende 
vahendite ja kohaldamisega 2021. aastal;

D. arvestades, et põllumajanduse ja maaelu arengu valdkond jääb suurimaks eelarvekulude 
osaks, sest erinevalt enamikust muudest sektoritest asendavad liidu tasandi kulutused 
suures osas riiklikke kulutusi; arvestades, et on oluline tagada, et kõiki Euroopa 
rohelisest kokkuleppest tulenevaid uusi nõudmisi põllumajandussektorile toetatakse 
piisavalt täiendavate eelarvevahenditega;

1. palub komisjonil teha ettepanek sellise eelarvestruktuuri kohta, mis on kooskõlas 
ühtsuse, kõikehõlmavuse, aastasuse ja sihtotstarbelisuse üldpõhimõtetega ning eelkõige 
läbipaistvuse ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega, et võimaldada 
parlamendil täielikult kasutada oma kontrollivolitusi; nõuab seetõttu tungivalt, et 
komisjon teeks ettepaneku põllumajanduse ja maaelu arengu eelarvestruktuuri kohta, 
mis oleks piisavalt üksikasjalik, nagu see on praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 
puhul;

2. märgib, et ühisel põllumajanduspoliitikal on koos muude liidu poliitikavaldkondadega 
rohelise kokkuleppe eesmärkide täitmisel oluline roll;

3. kordab Euroopa Parlamendi seisukohta, et ÜPP eelarve tuleks säilitada vähemalt 
praegusel tasemel, võttes eelkõige arvesse uusi nõudmisi, mis sellele esitatakse, et 
aidata kaasa liidu kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamisele 
kooskõlas Pariisi kokkuleppega, samuti toiduga kindlustatuse, majanduskasvu, 
territoriaalse ja sotsiaalse tasakaalu, tervise- ja majanduskriiside, volatiilsuse või 
sulgemise ohus olevate turgude ning muude toiduga kindlustatust mõjutavate tegurite 
valdkonnas;

4. kutsub komisjoni üles võtma oma 2021. aasta eelarveprojekti käsitlevas ettepanekus ja 
sellele järgnevas muutmisaktis arvesse 2021. aasta üleminekumeetmete suhtes 
saavutatava poliitilise kokkuleppe tulemust (COM(2019)0581, 2019/0254(COD)); 
kutsub lisaks liikmesriike üles eraldama õigeaegselt piisavalt vahendeid liidule 
esitatavate andmete ja näitajate kvaliteedi jätkuvaks parandamiseks, et täielikult järgida 
tulemustele suunatud eelarvepoliitikat; rõhutab, et ÜPP nõuetekohaseks hindamiseks on 
vaja kvaliteetseid andmeid ja näitajaid;

5. nõuab liikmesriikidelt tungivalt, et nad lahendaksid demograafilise ja 



AL\1200962ET.docx 3/3 PE648.511v01-00

ET

põlvkonnavahetuse puudumise probleemi, millega põllumajandussektor silmitsi seisab, 
ning nõuab ka piisavaid toetusmeetmeid noortele põllumajandustootjatele ja soolist 
võrdõiguslikkust maapiirkondades;

6. nõuab taas, et kõik varasematel aastatel põllumajanduse sihtotstarbelistest tuludest või 
rikkumistega seotud tagasimaksetest liidu eelarvesse laekuvad tulud jääksid sellesse 
valdkonda;

7. tuletab meelde vajadust eraldada märkimisväärne osa programmi „Euroopa horisont“ 
vahenditest põllumajanduslikule toidutööstusele, eelkõige strateegia „talust toidulauani“ 
laiemas kontekstis; on veendunud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
tähtsuses selles sektoris ning selle tagamises, et teadus- ja innovatsioonitegevuse 
tulemused jõuaksid põllumajandusettevõtte tasandini; toetab selle programmi 
assigneeringute suurendamist, et tagada liidus ohutu ja kvaliteetne toit ning 
uuenduslikud põllumajandusvormid;

8. nõuab käimasolevate ja uute katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete toetamist ka 
edaspidi.


