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VASTUVÕETUD TEKSTID

P9_TA(2021)0456
Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja 
EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine ***I
Euroopa Parlamendi 23. novembri 2021. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) 
rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning 
millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) 
nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0392),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 42 ja 
artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C8-0248/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse 1979. aasta ühinemisakti, eriti selle puuvilla käsitleva protokolli nr 4 
punkti 6,

– võttes arvesse Prantsusmaa Rahvuskogu poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamust, 
mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 5. detsembri 2018. aasta arvamust2,

1 ELT C 62, 15.2.2019, lk 214.
2 ELT C 86, 7.3.2019, lk 173.



– võttes arvesse kontrollikoja 25. oktoobri 2018. aasta arvamust1,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 alusel heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 23. juuli 2021. aasta kirjas 
võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning samuti 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, arengukomisjoni, 
eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0200/2019),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha2;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi avalduse ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavalduse, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja 
C-seerias;

3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse, mis 
avaldatakse Euroopa Liidu Teataja C-seerias;

4. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

5. teeb presidentidele ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 ELT C 41, 1.2.2019, lk 1.
2 Käesolev seisukoht asendab 23. oktoobril 2020. aastal vastuvõetud 

muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0287).



P9_TC1-COD(2018)0216

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. novembril 
2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) 2021/…, millega kehtestatakse liikmesriikide koostatavate Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavate ühise põllumajanduspoliitika 
strateegiakavade (ÜPP strateegiakavad) toetamise reeglid ning tunnistatakse kehtetuks 
määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2021/2115) lõplikule kujule).



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi avaldus Euroopa Ülemkogu rolli kohta seoses ühise 

põllumajanduspoliitika seadusandlike elementidega

Euroopa Parlament taunib asjaolu, et Euroopa Ülemkogu võttis oma 21. juuli 2020. aasta 

järeldustes vastu otsused ühise põllumajanduspoliitika seadusandlike elementide kohta, mille 

kohta oleks tulnud teha otsus seadusandliku tavamenetluse kohaselt kooskõlas 

aluslepingutega. Euroopa Parlament leiab, et sellised ühepoolsed ennetavad otsused on 

vastuvõetamatud ja mõjutavad Euroopa Parlamendi kui nõukoguga võrdsetel alustel tegutseva 

kaasseadusandja õigusi.

Euroopa Parlament taunib asjaolu, et nõukogu ei soovinud seetõttu alustada Euroopa 

Parlamendiga nende elementide üle sisulisi läbirääkimisi, kuna Euroopa Ülemkogu oli nende 

kohta juba otsuse teinud.

Eelkõige märgib Euroopa Parlament, et nõukogu ei alustanud sisulisi läbirääkimisi artiklis 17 

sisalduvate piiramise ja toetuste järkjärgulise vähendamise sätete ning artiklis 96 sätestatud 

otsetoetuste eraldiste ja EAFRD eraldiste vahelise paindlikkuse üle, ning peab nende artiklite 

üle peetud läbirääkimiste tulemusi mitterahuldavaks.

Euroopa Parlament väljendab sügavat kahetsust nõukogu lähenemisviisi üle ja on seisukohal, 

et see kahjustab seadusandliku tavamenetluse nõuetekohast toimimist. Seetõttu rõhutab 

Euroopa Parlament, et see ei tohiks seadusandliku tavamenetluse raames edaspidi peetavatel 

läbirääkimistel enam korduda.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus ühise põllumajanduspoliitika sotsiaalse 

mõõtme kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu kutsuvad komisjoni üles jälgima uuringu abil, mis viiakse läbi 

kaks aastat pärast seda, kui kõik liikmesriigid on kohaldanud sotsiaalset tingimuslikkust kahe 

aasta jooksul, selle mehhanismi mõju töötajate olukorrale ja karistuste süsteemi toimimisele 

ning vajaduse korral esitama ettepanekuid ÜPP sotsiaalse mõõtme tugevdamiseks. 

Komisjon hindab enne 2025. aastat, kas määruse (EL) nr 492/2011 (töötajate 

liikumisvabaduse kohta) artikli 7 lõike 1 lisamine XX lisasse oleks teostatav, ja esitab 

vajaduse korral sellekohased ettepanekud.



Komisjoni avaldus Belgia võimaluse kohta esitada kaks ÜPP strateegiakava

Pidades silmas ÜPP strateegiakava määruse artikli 104 sätteid, milles kaasseadusandjad on 

kokku leppinud, ja võttes arvesse Belgia konkreetset põhiseaduslikku raamistikku, kinnitab 

komisjon, et ta nõustub sellega, et Belgia esitab ÜPP strateegiakava oma iga asjaomase 

föderaalüksuse kohta. See ei mõjuta ega muuda ÜPP strateegiakava määrusest tulenevaid 

Belgia juriidilisi kohustusi.


