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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on üks liidu kõige integreeritumaid 

poliitikavaldkondi, mis on saavutanud ühe oma esialgse eesmärgi – suurendada toiduga 

varustatust, toetades Euroopa põllumajandustootjaid ja täites kodanike ootused toiduga 

kindlustatuse, toiduohutuse ning toidu kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse vallas; arvestades, 

et ees ootavad uued probleemid, eeskätt seoses kliimamuutustega ja elurikkuse 

vähenemisega; arvestades, et on oluline, et ÜPP oleks kooskõlas Pariisi 

kliimakokkuleppe ja muude rahvusvaheliste lepingutega, millega kaitstakse kliimat ja 

keskkonda; 

B. arvestades, et on vaja tagada toetus tegelikele põllumajandustootjatele, jätkuvalt 

abistada neid toetusesaajaid, kes aastakümneid antud poliitikasoovituste järel on oma 

toodanguvoogusid ja sissetulekuid mitmekesistanud, ning tähtsustada väiketalusid ja 

tasustada neid ühiskonnale pakutavate mitmekesiste avalike hüvede eest, tagades samas 

eri suurusega põllumajandusettevõtetele antavate toetuste õiglase jagunemise; 

arvestades, et mitmekesise põllumajanduse ja eelkõige põllumajanduslike pereettevõtete 

edendamiseks on oluline tugevdada piirkondade majandust ning toetada ELis 

kaasajastatud, kestlikku, nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka ökoloogiliselt 

tulemuslikku põllumajandust; arvestades, et tähtis on tagada põllumajandustootmine 

ELi kõigis, ka looduslike piirangutega osades ning tagada kõigi piirkondade ja 

liikmesriikide põllumajandustootjatele rahuldav elatustase;  

C. arvestades, et põllumajandussektori ja muude majandussektorite sissetulekute vahel on 

lõhe ning sissetulekud põllumajandusest on äärmiselt kõikuvad; arvestades ohtu, et 

looduslike piirangutega aladel võib maakasutus lakata; arvestades, et tuleks piisavalt 

investeerida põllumajandusettevõtete ümberkorraldamisse, ajakohastamisse, 

uuendamisse ja mitmekesistamisse ning uute tehnoloogiate kasutuselevõttu; 

D. arvestades, et Euroopa Kontrollikoja 2018. aasta märtsi teabedokumendis ÜPP tuleviku 

kohta öeldakse, et 2010. aastal oli iga 100 enam kui 55-aastase põllumajandusettevõtet 

juhtiva isiku kohta 14 alla 35-aastast juhti, ning 2013. aastaks langes see näitaja 10,8 

isikuni; arvestades, et aastatel 2004–2013 suurenes ELi põllumajandustootjate keskmine 

vanus 49,2 aastalt 51,4 aastale; arvestades, et kõige väiksemad põllumajandusettevõtted 

kuuluvad sageli kõige eakamatele põllumajandustootjatele; 

E. arvestades, et kontrolli- ja auditeerimissüsteemi ülemäärase halduskoormuse ning 

esimese ja teise samba vaheliste kattuvuste tõttu tuleb ÜPPd lihtsustada, vähendada 

sellega seotud üldist halduskoormust, muuta see kulutõhusamaks ja läbipaistvaks, 

tegemata seejuures järeleandmisi ÜPP kaugeleulatuvates poliitikaeesmärkides; 

arvestades, et bürokraatia piiramine peaks tõstma keskkonnameetmete tulemuslikkust 

ning aitama kõigil põllumajandustootjatel tulemuslikumalt oma tegevust keskkonna- ja 

kliimaprobleemidega kohandada; 

F. arvestades, et komisjoni teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ on öeldud, 

et tulevases ÜPPs seatakse peamised poliitilised näitajad ning liikmesriikidele jääb, kas 

riiklikul või piirkondlikul tasandil, suurem vastutus eesmärkide täitmise viisi eest, 
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selleks et säilitada võrdsed tingimused, vältida turumoonutusi ja saavutada ELi tasandil 

püstitatud eesmärgid; arvestades, et tulevase ÜPP rakendusmudel peaks olema suunatud 

tulemustele ressursitõhususe, keskkonnakaitse ja kliimameetmete valdkonnas; 

1. rõhutab, et ÜPP peaks jääma ELi ühiseks poliitikaks, mis suudab oma eesmärgid täita 

vaid siis, kui seda piisavalt rahastatakse; nõuab seepärast, et läbivaadatud ja tõhusa ÜPP 

eesmärkide täitmiseks tuleb järgmises, 2020. aasta järgses mitmeaastases 

finantsraamistikus hoida ÜPP eelarve ELi 27 liikmesriigi jaoks püsihindades vähemalt 

praegusel tasemel; 

2. juhib tähelepanu sellele, et ÜPP peaks toetama põllumajanduse kestlikku arengut, mis 

on oluline ohutu toidu ning maapiirkondades töökohtade ja majanduskasvu 

pakkumiseks ja loodusvarade kestlikuks majandamiseks; märgib, et 2030. aastaks 

sektori täieliku kestlikkuse saavutamiseks tuleb järgida tulemuslikke auditi- ja 

kontrollikäsitlusi, et tagada, et reformitud ÜPP kohane uus rakendusmudel annaks 

keskkonna- ja sotsiaalsete kriteeriumide põhjal mõõdetavaid tulemusi; 

3. väljendab rahulolu ÜPP lihtsustamise ja ajakohastamise kavatsustega; palub komisjonil 

tagada, et finants- ja tulemuskontrolli ning auditi funktsioone täidetaks kõikides 

liikmesriikides ühesuguste pidevalt täiustatavate normide kohaselt, järgides seejuures 

täielikult subsidiaarsuse ja paindlikkuse põhimõtteid; rõhutab, et liikmesriikidele tuleb 

anda piisav pädevus nende territooriumil rakendatavate toetusskeemide sisu, kontrolli, 

järelevalve ja nendega seotud karistuste üle otsustamiseks, kuid rõhutab, et mingisugune 

ÜPP lihtsustamine või ajakohastamine ei tohi panna ELi tegema oma püüdlustes 

järeleandmisi, tuua kaasa ELi meetmete ja programmide valdkondlikku juhtimist ega 

toetuste asendamist rahastamisvahenditega; 

4. nõuab väljamaksete tulemuspõhist käsitlemist; teeb seetõttu ettepaneku kaasata 

näitajatena järgmised küsimused: 

– sektoris töökohtade loomine ja säilitamine; 

– väikeste ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete püsimajäämine; 

– pinnase, liikide ja taksonite hea seisund ja bioloogiline mitmekesisus; 

– pealmise mullakihi kaitsmine ja suurendamine ning pinnase katmine kaitseks 

erosiooni eest; 

– toitainekadude vähenemine ja veekvaliteedi paranemine; 

– bioloogiline mitmekesisus, sealhulgas linnuliikide ning looduslike tolmeldajate ja 

putukate rohkus; 

– pestitsiididest sõltuvuse piiramine ning integreeritud taimekaitse kasutuselevõtmine1; 

5. on vastu igasugusele taasriigistamisele ja riiklikule kaasrahastamisele; rõhutab, et 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jooksul liidu eri piirkondade vaheliste 

erinevuste kaotamiseks tuleb otsetoetusi liikmesriikide vahel õiglaselt jaotada, ning 

selleks tuleb arvesse võtta usaldusväärseid sotsiaal-majanduslikke näitajaid ja 

tootmiskulusid; tuletab meelde, et ülioluline on tagada kõigile ELi 

põllumajandustootjatele võrdsed konkurentsitingimused, võttes arvesse väikemajandite 

erisusi ja haavatavust; sellega seoses rõhutab vajadust reformida põllumajanduse 

                                                 
1 Kooskõlas pestitsiidide säästva kasutamise direktiiviga 2009/128/EÜ ja määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 

67. 
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kriisireservi, suurendada rahastamist kooskõlas tundlike sektorite mitmesuguste 

tsükliliste kriiside lahendamisega, luua uusi vahendeid hinnakõikumiste vähendamiseks 

ning suurendada kõrvalisele asukohale ja saarelisele asendile vastavate valikmeetmete 

programmide (POSEI) rahastamist; 

6. rõhutab, et ÜPP toetus maaelu arengule võimaldab kõigil liikmesriikidel tõsta oma 

konkurentsivõimet, edendab tulemuslikke ja kestlikke majandusi ning soodustab 

arengut maapiirkondades, kus on oluline vähendada rahvastikukadu, vaesust ja töötust 

ning edendada sotsiaalset kaasamist; seepärast rõhutab vajadust jätkata maaelu arengu 

meetmete rahastamist ja tugevdada ÜPP teist sammast; toetab sellega seoses LEADER-

meetodi põhimõtteid, mis edendavad innovatsiooni, partnerlust ja võrgustike loomist 

maapiirkondades; 

7. on veendunud, et otsetoetustele piirangu seadmine ehk piiramine ei tohi olla iga 

liikmesriigi enda otsustada, vaid see tuleb sätestada Euroopa tasandil; 

8. pooldab kahanevate toetuste kasutuselevõtmist, et vähendada suurematele 

põllumajandusettevõtetele antavaid toetusi ning keskenduda ümberjaotavale ja senisest 

sihipärasemale toetusele (näiteks väikestele ja keskmise suurusega 

põllumajandusettevõtetele); 

9. rõhutab, et ELi lisaväärtuse kindlas määratluses kokkuleppimine ja selle kohaldamine 

soodustaks ELi tulevasi kulusid puudutavat avalikku arutelu ja vastavat 

otsustusprotsessi; toetab pööret tõhusama põllumajanduse ja ELi lisaväärtuse suunas, 

kuid hoiatab mis tahes katse eest kasutada sellist määratlust ELi poliitikasuundade ja 

programmide asjakohasuse kahtluse alla seadmiseks puhtalt kvantitatiivsetel või 

lühiajalistel majanduslikel kaalutlustel; rõhutab vajadust tugevdada kestlikku arengut 

ning tugevdada maapiirkondi ning kliima- ja keskkonnakaitset läbi 

põllumajanduspoliitika, mille aluseks on tulemuseesmärkide täitmine; märgib, et 

lisaväärtuse saavutamiseks tuleb määratleda väljundid, tulemused ja mõjud ning et enne 

riiklike ja piirkondlike programmide täitmise järelevalve ja hindamise tegevuskavade 

koostamist peaksid komisjon ja liikmesriigid asjakohastes tõenduspõhistes näitajates 

kokku leppima; 

10. nõuab suuremat koostoimet maaelu arengut edendavate ja pagulaste integreerimist 

toetavate poliitikasuundade vahel; 

11. nõuab vastavalt eelarvetõhususe põhimõttele ÜPP ja muude ELi poliitikavaldkondade ja 

rahvusvaheliste kohustuste vahelist sidusust ja suuremat koostoimet, eelkõige seoses 

energia, veevarustuse, maakasutuse, bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemidega 

ning äärepoolseimate ja mägipiirkondade arenguga; 

12. nõuab suuremat toetust noortalunikele ja põllumajanduslikele pereettevõtetele ning 

põllumajandusliku tööhõive, eriti noortalunike tööhõive toetamist maapiirkondades; 

13. rõhutab, et põllumajanduse tulevikku silmas pidades tuleks keskenduda kvaliteetse 

toidu tootmisele, kuna siin on Euroopal konkurentsieelis; rõhutab, et seal, kus võimalik, 

tuleb ELi standardeid säilitada ja tugevdada; nõuab meetmeid, millega pikemas 

perspektiivis jätkuvalt tõsta toiduainetootjate tootlikkust ja konkurentsivõimet, võtta 

kasutusele uusi tehnoloogiaid ja kasutada tõhusamalt ressursse, mis kõik tugevdaks ELi 
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ülemaailmset liidrirolli; 

14. peab vastuvõetamatuks, et ühtsel turul sama kaubamärgi all ja sama pakendiga 

reklaamitavate ja turustatavate toiduainete kvaliteet ei ole ühesugune; väljendab 

heameelt komisjoni algatuste üle ühtsel turul müüdavate toiduainete 

kvaliteedierinevuste probleemi lahendamiseks, sealhulgas tema tööd ühtsete 

kontrollimeetodite väljatöötamiseks; 

15. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid jälgiksid põllumajandustoodete 

märkimisväärseid hinnakõikumisi ja õhutaksid võtma kasutusele 

riskijuhtimisvahendeid, mis aitavad kaitsta põllumajandustootjate sissetulekuid.  
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