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ET

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 vähemalt praegusel tasemel;

2. võtab teadmiseks põllumajanduse kulukohustuste assigneeringud summas 55 182 
miljonit eurot ja maksete assigneeringud summas 54 879,9 miljonit eurot; väljendab 
muret Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) assigneeringute järsu vähenemise 
pärast (kulukohustuste assigneeringud -3 231 miljonit eurot ja maksed -3 215 miljonit 
eurot) 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;

3. 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; märgib, et suuremad kestlikkuse nõuded 
nõuavad ka vastavat rahastamist; juhib tähelepanu asjaolule, et COVID-19 kriis tõi esile 
liidu toiduainete tootmise ja toiduga varustamise tähtsuse; tuletab meelde, et toiduga 
kindlustatus ja toiduahela kestlikkus nõuavad investeeringuid ja toetust maapiirkondade 
põllumajandustootjatele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd);

4. nõuab, et komisjon kohustuks eelarveprojekti kirjaliku muutmisettepanekuga läbi 
vaadates kohandama oma arvnäitajaid, et tegeleda turukriisiga teatavates peamistes 
sektorites, mida COVID-19 kriis on negatiivselt mõjutanud;

5. tuletab meelde programmi „Euroopa horisont“ tähtsust teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni toetamisel põllumajanduslikus toidutööstuses ja biomajanduses, mis on 
oluline üleminekul süsinikdioksiidiheitevabale majandusele, asendades fossiilsetel 
toodetel põhinevad tooted.


