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Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonile tehti kõnealuse menetluse raames ülesandeks 
esitada arvamus Teie komisjonile. Komisjon otsustas 27. märtsil 2020 esitada arvamuse kirja 
vormis.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon arutas küsimust 27. märtsil 2020 kirjaliku 
menetluse teel. Komisjon otsustas paluda vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud.
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ETTEPANEKUD

– võttes arvesse 31. oktoobri 2019. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) 
toetuse kohta 2021. aastal ning muudetakse määrusi (EL) nr 228/2013, (EL) nr 229/2013 
ja (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. aastal eraldatavate vahendite ja nende jaotusega, 
samuti määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1307/2013 seoses nende 
vahendite ja taotlusega 2021. aastal1,

A. arvestades, et komisjon on juba teinud 31. oktoobril 2019 ettepaneku võtta vastu määrus, 
millega kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) 
toetuseks 2021. aastal ning millega muudetakse muid asjakohaseid määrusi;

B. arvestades, et EAFRDi ja EAGFi jaoks kavandatud üleminekumeetmed on ette nähtud 
selleks, et tagada toetusesaajatele maksed pärast praeguse mitmeaastase 
finantsraamistikuga hõlmatud perioodi lõppu, ning võttes arvesse, et need sisaldavad 
erisätteid, mille üle peavad otsustama kaasseadusandjad;

C. arvestades, et kõnealune ettepanek võiks olla alus sarnaste üleminekusätete 
kehtestamisele ka teiste programmide puhul ning seda mitte ainult tehniliste lahenduste 
mõttes, vaid ka näitena positiivsest mõjust, mida sellised ettepanekud avaldavad 
asjaomaste sektorite stabiilsusele;

D. arvestades, et komisjon järgis ühise põllumajanduspoliitika üleminekumeetmeid 
käsitlevas ettepanekus põhimõtet, mille kohaselt kehtivaid eeskirju pikendatakse ja 
antakse võimalus kasutada uusi rahalisi vahendeid, ilma et kehtestataks uusi eeskirju, 
ning see võib olla üleminekumeetmete õigeaegse vastuvõtmise seisukohast otsustava 
tähtsusega;

E. arvestades, et üleminekuperioodil oodatakse põllumajandus- ja toiduainesektorilt kõigi 
kehtivate nõuete täitmist, mistõttu tuleks ühise põllumajanduspoliitika rahastamine 
säilitada vähemalt senisel tasemel;

RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA

SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

A. ETTEPANEKU PÕHIMÕTTED JA EESMÄRGID

1. Mitmeaastase finantsraamistikuga seotud hädaolukorrakavas võetakse arvesse 
pretsedenti, mis on loodud ühise põllumajanduspoliitika rahastamiseks pärast 2020. aastat 
ja mille kohaselt on komisjon juba teinud ettepaneku võtta EAFRD ja EAGFi suhtes 
üleminekumeetmeid, eelkõige pikendades kehtivaid eeskirju ja jättes lisamata uute 
valdkondlike programmide läbirääkimistest tulenevaid elemente, välja arvatud juhul, kui 

1 COM(2019)581.
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see on hädavajalik.


