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President Toomas Hendrik Ilvese hinnangul võiks Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika puhul
riikide olukorra võrdsustamiseks mitte tõsta uute liikmesriikide otsetoetusi vaid langetada
kõikide riikide toetused tasemele, mida praegu saab Eesti.

      

"Põllumajanduspoliitika puhul olen ma endiselt seisukohal, et kõige parem viis raha kokku hoida
on vähendada Euroopa Liidu kulutusi ja panna siseturg toimima, et otsetoetused oleksid samal
tasemel, mis need on Eestis. See oleks aus konkurents. See, mis praegu toimub, on totaalne
siseturu moonutamine," ütles Ilves intervjuus BNS-ile.

  

Presidendi sõnul ei saa kuidagi teisiti kui turumoonutuseks nimetada olukorda, kus ühisel turul
maksavad traktorid, kütus, seeme ja väetis kõigile enamvähem sama palju, aga samas saavad
ühed liikmesriigid kolm ja mõnel puhul kuus korda suuremaid toetusi kui teised.

  

Kommenteerides oma novembri alguses aasta põllumehe väljakuulutamisel viidatud
võimalusele pöörduda otsetoetuste küsimuses Euroopa Kohtusse, märkis Ilves, et mingi
menetlus põllumajandustoetuste teemal tuleks Euroopas algatada.

  

"Kas just kaevata kohtusse, aga võibolla oleks vajalik näiteks pöörduda Euroopa Komisjoni
poole ja küsida, kas praegused toetused ei riku meie enda reegleid. See menetlus ei pruugi olla
kohtulik. Euroopa Komisjon võib öelda, jah, see rikub meie endi reegleid," sõnas riigipea.

  

"Brüssel ei usu pisaratesse. Väikese riigi jaoks on väljapääs proovida teha midagi juriidiliselt.
Pisarad on palju suuremad riikides, kus põhjust nutta on vähem. Aga ikka pisarad voolavad,"
lausus Ilves.

  

Ta lisas, et Balti riikidel on Euroopa Liidus oma seisukohtade tänavatel nähtavaks tegemine
raske.

  

"Minna Brüsselisse ühe traktoriga, samal ajal kui prantslased tulevad üle piiri 2000 traktoriga,
siis see üks traktor eriti palju ei loe," lausus president, viidates novembri keskel Eesti, Läti ja
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Leedu põllumeeste korraldatud ühisaktsioonile, mille käigus sõitis Tallinnast Brüsselisse traktor
MTZ-80.

  

Traktori kohale jõudes, toimus Brüsselis Euroopa Liidu nõukogu hoone ees meeleavaldus,
milles Balti riikide põllumehed nõudsid EL-i ühtse põllumajanduspoliitika kehtestamist. Samal
ajal arutasid EL-i liidrid ühenduse eelarvekava aastateks 2014-2020.
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