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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 

maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse Pariisi kokkulepet, otsust 1/CP.21 ja ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärku (COP21), mis toimus 30. 

novembrist 11. detsembrini 2015. aastal Pariisis, ÜRO kestliku arengu eesmärke ja 

bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni, 

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 4/2014 teemal „ELi veepoliitika 

eesmärkide integreerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse: osalised edusammud“ 

ja nr 21/2017 teemal „Rohestamistoetus: keerukam sissetulekutoetuste kava, mis ei ole 

veel keskkonnaalaselt tulemuslik“, 

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti „Põllumajandus ja säästev 

veemajandus Euroopa Liidus“ (SWD(2017)0153), 

– võttes arvesse direktiivi 2009/128/EÜ pestitsiidide säästva kasutamise kohta1 ning 

komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule liikmesriikide riiklike 

tegevuskavade ja pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi 2009/128/EÜ 

rakendamisel tehtud edusammude kohta (COM(2017)0587), 

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 19. märtsil 2018. aastal avaldatud 

teabedokumenti ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta, 

– võttes arvesse Euroopa kodanikualgatust „Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi ja 

keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“, 

– võttes arvesse petitsioonikomisjoni jaoks tellitud 16. jaanuari 2017. aasta uuringut 

loomade heaolu kohta ELis, 

– võttes arvesse Euroopa Keskkonnameti aruannet nr 21/2017 seitsmenda 

keskkonnaprogrammi jälgimise toetuseks, 

– võttes arvesse komisjoni 14. veebruari 2018. aasta teatist „Uus tänapäevane 

mitmeaastane finantsraamistik Euroopa Liidu jaoks, mis võimaldab tõhusalt saavutada 

tema prioriteete ka pärast 2020. aastat“ (COM(2018)0098), 

– võttes arvesse oma 8. veebruari 2018. aasta otsust luua pestitsiididele lubade andmise 

ELi menetlust käsitlev erikomisjon, 

– võttes arvesse metauuringut „Is the CAP fit for purpose? An evidence-based fitness 

check assessment“2 (Kas ühine põllumajanduspoliitika täidab oma eesmärki? 

Tõenduspõhine toimivuskontrolli hinnang), 

– võttes arvesse ÜRO protsessi, mille tulemusel hindas rahvusvaheline arengule 

suunatud põllumajandusteaduste ja tehnoloogia hindamise institutsioon (IAASTD) 

                                                 
1 ELT L 309, 24.11.2009, lk 71. 
2 Pe’er et al, 2017, Saksamaa Integratiivne Elurikkuse Uuringute Keskus (iDiv). 
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toidu ja jätkusuutlikkuse võimalusi, 

– võttes arvesse õigusega toidule tegeleva ÜRO eriraportööri raportit (A/HRC/34/48), 

– võttes arvesse Corki deklaratsiooni 2016. aasta versiooni 2.0 „Parem elu 

maapiirkondades“, mis anti välja Euroopa maaelu arengu konverentsil, 

– võttes arvesse keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamist, mis kuulutati välja 2016. 

aastal (COM(2016)0316) ja mis on vahend selleks, et aidata tagada ettevõtjate ja 

kodanike jaoks ELi keskkonnaalaste õigusaktide ja poliitikameetmete tulemuslikkus 

nende parema rakendamise kaudu, 

A. arvestades, et põllumajandus on üks majandussektoritest, mis peaks jõupingutuste 

jagamise määruse kohaselt aitama kaasa eesmärgi täitmisele vähendada 2030. aastaks 

kasvuhoonegaaside heidet 30 % võrra võrreldes 2005. aasta tasemega; 

B. arvestades, et nii põllumajandustootjad kui ka mittepõllumajandustootjad on üldiselt 

nõus, et põllumajandus peaks tooma keskkonnale ja kliimale rohkem kasu, nagu 

selgus ühise põllumajanduspoliitika ajakohastamist ja lihtsustamist käsitleva avaliku 

konsultatsiooni käigus 2017. aastal; 

C. arvestades, et mahepõllumajandus kaitseb keskkonda, toetab elurikkust, minimeerib 

mulla degradeerumist, toimib ilma süstemaatiliselt pestitsiide kasutamata ja kaitseb 

seeläbi põhjavett kahjulike saasteainete eest, kuid selle positiivseid mõjusid tuleb 

ühise põllumajanduspoliitika kujundamisel täielikult arvesse võtta; 

D. arvestades, et komisjoni teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ 

tunnistatakse, et ühine põllumajanduspoliitika on ELi kõige integreeritum ühtse turu 

poliitika, mis on aluseks Euroopa integratsioonile, võttes samas arvesse, et ühise 

põllumajanduspoliitika raames tuleb veel teha palju tööd, et vastata kodanike 

nõudmistele seoses elurikkuse kindlustamise ja suuremate kohustustega loomade 

heaolu ning kliimamuutuste ja tervise valdkonnas ning et see peab säilima ühise 

poliitikana, millel on piisav eelarve ja vahendid keskkonna- ja kliimameetmete 

võtmiseks; 

E. arvestades, et ligikaudu 80 % tarbitavatest valkudest, eelkõige soja, on imporditud 

peamiselt Brasiiliast, Argentinast ja USAst ning et EL peab viivitamata välja töötama 

ühise põllumajanduspoliitika valgustrateegia, et vähendada sõltuvust imporditud 

kaupadest, mis põhjustavad raadamist ja maa hõivamist; 

F. arvestades, et Eurobaromeetri eriuuringu nr 442 („Eurooplaste suhtumine loomade 

heaolusse“) kohaselt leiab 82 % Euroopa kodanikest, et põllumajandusloomade heaolu 

tuleks suurendada; 

G. arvestades, et teatavad põllumajandussüsteemide intensiivistumise aspektid on 

keskkonda märkimisväärselt koormanud ning põhjustavad jätkuvat 

mullafunktsioonide kadumist ja veereostuse suurenemist; arvestades, et hästi 

kavandatud poliitikavahendid võiksid selliseid negatiivseid mõjusid leevendada ning 

ühine põllumajanduspoliitika tuleks ümber kujundada nii, et see edendaks ja toetaks 

täielikult säästvaid põllumajandusmudeleid;  



 

AD\1151983ET.docx 5/19 PE618.229v02-00 

 ET 

H. arvestades, et Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta hinnangus „ELi looduse seisund“ 

märgitakse, et liikmesriikide esitatud andmete kohaselt on peamised 

maismaaökosüsteeme survestavad ja ohustavad tegurid põllumajandus ja looduslike 

olude muutmine; arvestades, et praeguste tavade jätkumine avaldab tulevikus olulist 

kahjulikku mõju nii loodusele kui ka majanduslikule heaolule; arvestades, et 

keskkonnale kahjulikud toetused tuleks järk-järgult kaotada; 

I. arvestades, et ühine põllumajanduspoliitika on äärmiselt oluline ligikaudu 12 miljoni 

põlumajandusliku majapidamise jaoks kogu Euroopas; 

J. arvestades, et põllumajandusmaa moodustab 47 % Euroopa territooriumist ja et ELis 

on 22 miljonit põllumajandustootjat ja -töötajat; 

K. arvestades, et väikepõllumajandustootjaid on ELi põllumajandustootjate hulgas umbes 

40 %, kuid nad saavad vaid 8 % ühise põllumajanduspoliitika toetustest; 

L. arvestades, et ühise põllumajanduspoliitika eesmärki seoses loodusvarade säästva 

majandamise ja kliimameetmetega ei ole veel täidetud; 

M. arvestades, et küllastunud rasvade ja punase liha tarbimine on liidus endiselt 

soovituslikust toiteväärtusest tunduvalt suurem ja toiduainetööstus on endiselt oluline 

kasvuhoonegaaside ja lämmastikuheite tekitaja; 

N. arvestades, et praegune ühine põllumajanduspoliitika on vaid piiratud määral aidanud 

kaasa mahepõllumajanduse levikule, mida rakendati 2015. aastal vaid 6 %-l ELis 

kasutatavast põllumajandusmaast; 

O. arvestades, et ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid, mis on sätestatud Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklis 39, kehtivad endiselt ja on asjakohased, ning 

arvestades, et edasisteks eesmärkideks peaksid olema ka toiduohutuse tagamine ja 

toiduainetega varustamise sõltumatus ning ELi põllumajandussüsteemide ja -

territooriumite vastupidavus ja kestlikkus, mis aitab neid tuleviku tarbeks paremini 

kaitsta; 

P. arvestades, et ühisesse põllumajanduspoliitikasse üritatakse integreerida 

keskkonnaeesmärke, tagades, et poliitikameetmed on kooskõlas liidu õigusaktides 

kehtestatud keskkonnanõuetega ja põllumajandustootjad järgivad neid, ning edendades 

jätkusuutlikke põllumajandustavasid, millega kaitstakse keskkonda ja elurikkust; 

Q. arvestades, et ühine põllumajanduspoliitika peaks täitma olulist osa selles, et tagada 

kestlik toiduainete tootmine, rahuldav elatustase kõikides piirkondades ja 

liikmesriikides, taskukohased hinnad kodanikele ja tarbijatele, loodusvarade säästev 

kasutamine ja kaitse, maa- ja linnapiirkondade vaheline ühtekuuluvus, kvaliteetse 

toidu ja tervisliku toitumise kättesaadavus ning kooskõla kestliku arengu ja 

kliimaeesmärkidega, täites seejuures keskkonnakaitse, kliimameetmete ning loomade 

ja taimede tervise ja heaoluga seotud kohustusi; 

R. arvestades, et Euroopa Parlamendil peab olema ulatuslik osa selge poliitikaraamistiku 

sätestamises, et kehtestada Euroopa tasandil ühised eesmärgid ja tagada ulatuslik 

demokraatlik arutelu strateegiliste küsimuste kohta, mis mõjutavad kõikide kodanike 
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igapäevaelu loodusvarade kasutamise, toidu kvaliteedi, tervishoiu ja täielikult 

säästvatele põllumajandustavadele ülemineku seisukohast; 

S. arvestades, et komisjoni teatises „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ 

tunnistatakse, et on vajalik, et ühine põllumajanduspoliitika tuleks paremini toime 

oluliste terviseprobleemidega; 

T. arvestades, et on oluline, et tulevane ühine põllumajanduspoliitika oleks kooskõlas 

ÜRO kestliku arengu eesmärkide, Pariisi kokkuleppe ja ELi poliitikaga, eelkõige 

kestliku arengu, keskkonna, kliima, rahvatervise ja toidu valdkonnas; 

U. arvestades, et tulevane ühine põllumajanduspoliitika peab täitma olulisemat osa 

kestliku arengu, rahvatervise ja keskkonna- ja kliimakaitse valdkonnas, vastavalt 

konkreetsetele elurikkuse, kliimamuutuste ja antimikroobikumiresistentsuse ning õhu, 

pinnase ja vee kaitsega seotud eesmärkidele, milles lepitakse kokku ELi tasandil ja 

mida rakendatakse liikmesriikides vastavalt Euroopa Kontrollikoja soovitustele; 

V. arvestades, et kolmest kestliku arengu sambast on kõige nõrgem keskkonnasamba 

järelevalve/edusammude mõõtmine1; arvestades, et komisjoni teatises ühise 

põllumajanduspoliitika kohta tehakse ettepanek, et uus rakendamismudel peaks olema 

rohkem tulemustele suunatud, mistõttu on väga oluline tegeleda asjaomaseid näitajaid 

puudutavate andmete vajadusega selle mudeli rakendamiseks; 

W. arvestades, et vesi ja põllumajandus on lahutamatult seotud ning et kestlik 

veemajandus põllumajandussektoris on määrava tähtsusega, et kindlustada kvaliteetse 

ja piisavas koguses toidu tootmine ja tagada veevarude kaitsmine; 

X. arvestades, et vaid majanduslikult tugevad põllumajandusettevõtted suudavad täita 

ELi keskkonna- ja kliimaeesmärke; 

Y. arvestades, et valdkondliku ja ühise poliitikana peab ühine põllumajanduspoliitika 

olema alus keskkonna- ja kliimaeesmärkide kokkusobitamisele ja 

põllumajandussektori majanduslikule jätkusuutlikkusele, edendades iga 

põllumajandustootja ja suurema maakogukonna pingutusi keskkonna- ja 

kliimaprobleemide lahendamiseks, kasutades muu hulgas ära ringmajanduse 

potentsiaali ja pakkudes hüvitisi neile põllumajandustootjatele, kes on juba kasutusele 

võtnud keskkonnatoimet ja majanduslikku tulemuslikkust ühendavad tavad ja 

tootmismudelid; arvestades, et osade põllumajandustavadega on võimalik saavutada 

ühises põllumajanduspoliitikas parem keskkonnatoime, suurendades samas 

tootmiskulude vähendamise abil põllumajandustootjate kasumimarginaale; 

Z. arvestades, et tuleks luua seos ühise põllumajanduspoliitika ja direktiivi 2009/128/EÜ 

vahel, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva 

kasutamise saavutamiseks; arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 191 lõikele 2 peaks ühine põllumajanduspoliitika tagama „saastaja maksab“ 

põhimõtte järgimise, et vältida kõige eeskujulikumate ettevõtete ebasoodsasse 

konkurentsiolukorda sattumist pestitsiidide kasutamise vähendamisel; 

                                                 
1 ÜRO statistikaosakond, 2016 
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AA. arvestades, et pestitsiidide kasutamisel, elurikkuse vähenemisel ja muutustel 

põllumajanduskeskkonnas on kahjulik mõju tolmeldajate arvukusele ja tolmeldajate 

liikide mitmekesisusele; arvestades, et nii kodustatud kui ka looduslikud tolmeldajad 

seisavad silmitsi märkimisväärsete probleemidega ning et sellel võib olla kahjulik 

mõju ELi põllumajandusele ja toiduga kindlustatusele, võttes arvesse suurema osa ELi 

tootmise sõltuvust tolmeldamisest; arvestades, et 2018. aasta jaanuaris algatati 

tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse raames avalik konsultatsioon, et teha kindlaks 

parim lähenemisviis ja vajalikud meetmed, et võidelda tolmeldajate arvukuse 

vähenemisega ELis; 

AB. arvestades, et Vahemere-äärsed ELi piirkonnad on kliimamuutuse mõju, näiteks põua, 

tulekahjude ja kõrbestumise suhtes vastuvõtlikumad, mistõttu peavad 

põllumajandustootjad kõnealustes piirkondades tegema suuremaid jõupingutusi, et 

kohandada oma tegevust muutuva keskkonnaga; arvestades, et need jõupingutused 

peaksid kajastuma ja neid tuleks toetada ühise põllumajanduspoliitika raamistikus; 

AC. arvestades, et põllumajandussüsteemide ja piirkondade pikaajalise vastupidavuse ja 

kestlikkuse suurendamine toob kasu Euroopa Liidule tervikuna; 

AD. arvestades, et tunnistatakse ühtse lähenemisviisi sobimatust Euroopa 

põllumajanduslikele ja metsaökosüsteemidele, tuletades meelde näiteks 

rahastamiskõlblikkuse reeglit, mis sätestab maksimaalselt 100 puud hektari kohta (või 

maksimaalse võrastiku liituse) ja mis ohustab agrometsandusel põhinevaid 

ökosüsteeme ja elupaiku; 

AE. arvestades, et praeguse ühise põllumajanduspoliitika kliimat ja keskkonda säästvad 

meetmed ei saavutanud, osaliselt keerukate erandite tõttu, oma täit potentsiaali ja neid 

võiks edaspidi parandada; arvestades, et need meetmed näitavad, kuidas siduvate 

mõõdetavate eesmärkide puudumine võib viia suutmatuseni pakkuda avalikke 

keskkonnahüvesid; 

AF. arvestades, et teadusuuringute tõenduspõhises toimivuskontrolli metahinnangus leiti, 

et kliimat ja keskkonda säästvad meetmed ei parandanud märkimisväärselt 

keskkonnatoimet, suuresti kuna asjaomased nõuded olid juba täidetud; 

AG. arvestades, et kliimat ja keskkonda säästvad meetmed põhinevad olemasolevatel 

nõuetele vastavuse meetmetel, näiteks püsikarjamaade säilitamine, ja väiksemal 

määral ka külvikorral ja maastiku iseloomulikel vormidel; 

AH. arvestades, et Euroopa Kontrollikoda on rõhutanud asjaolu, et kliimat ja keskkonda 

säästvate põllumajandustavade toetused, mis kehtestati osana 2013. aasta reformist, 

suurendavad keerukust ja bürokraatiat, neid on raske mõista ja need ei tõhusta 

märkimisväärselt ühise põllumajanduspoliitika keskkonna ja kliimaga seotud mõju; 

AI. arvestades, et ühise põllumajanduspoliitika toetuste saamine peaks tugevalt sõltuma 

avalike hüvede pakkumisest, eelkõige seoses keskkonna ja kvaliteetsete töökohtadega, 

et vastata ühiskonna nõudmistele; 

AJ. arvestades, et kaalukate tulemuste saavutamiseks on vaja uuesti sõnastatud ühist 

põllumajanduspoliitikat, et kaasseadusandjatele on vaja anda vahendid nendele seatud 
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ülesannete täitmiseks sätestatud ajaraamistikus ning et ebakindlust esineb ka seoses 

Brexitiga; 

AK. arvestades, et Euroopa toiduga kindlustatuse tulevik tuleb tagada nii Ühendkuningriigi 

kui ka 27 ELi liikmesriigi jaoks, tehes kõikvõimalikke jõupingutusi, et minimeerida 

mõlema osapoole jaoks häireid tootmises ja toidu kättesaadavuses; arvestades, et tuleb 

teha kõik võimalik, et tagada ühtne vastavusse viimine keskkonna- ja 

toiduohutusnõuetega, kindlustamaks, et ei Ühendkuningriigi ega ELi kodanikke ei 

ohusta toidu kvaliteedi halvenemine või toiduohutuse vähenemine; 

AL. arvestades, et põllumajandustegevusel on märkimisväärne mõju keskkonnale, 

kliimale, tervisele, toiduohutusele, elurikkusele ja loomade heaolule, kuid sellega võib 

kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja CO2 sidumise teel aidata kaasa ka 

kliimamuutuste leevendamisele; arvestades, et on vajalik, et ühises 

põllumajanduspoliitikas tegeldaks nende probleemide lahendamisega sihtotstarbeliste 

vahendite ja mudelite abil; 

AM. arvestades, et ühine põllumajanduspoliitika vajab asjakohaseid vahendeid, et pöörata 

tähelepanu põllumajanduse tundlikkusele kliimamuutuste suhtes ja vähendada samas 

survet, mida põllumajandussektor, kus kasutatakse 50 % ELis tarbitavast mageveest, 

avaldab mageveevarudele; 

AN. arvestades, et komisjoni strateegiaga „Euroopa 2020. Ressursitõhus Euroopa“ 

kutsutakse üles muutma tarbimisharjumusi, et kaitsta tulevikus toiduahela 

terviklikkust talust toidulauani; 

AO. arvestades, et tulevane ühine põllumajanduspoliitika peaks tagama 

põllumajandustootjatele asjakohasemad vahendid liidu looduskapitali kaitsmiseks, 

säilitamiseks ja suurendamiseks ning elurikkuse valdkonnas eriti muret tekitavate 

negatiivsete suundumuste ümberpööramiseks, näiteks seoses rohumaaliblikate ja 

põllumajandusmaal elavate lindudega; 

AP. arvestades, et tulevases ühises põllumajanduspoliitikas tuleks käsitleda 

põllumajandussektori ammoniaagiheidet, mis moodustas 2015. aastal liidu 

ammoniaagi koguheitest 94 % ja on üks õhusaaste ning ökosüsteemi eutrofeerumise ja 

hapestumise põhjustest; 

1. võtab teadmiseks komisjoni teatise „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ ja 

tunneb heameelt kinnituse üle, et üks tulevase ühise põllumajanduspoliitika 

eesmärkidest on edendada ja tagada loodusvarade säästev majandamine ja aidata kaasa 

ELi keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisele; 

2. rõhutab eriti, et tulevased ühise põllumajanduspoliitika meetmed peavad aitama kaasa 

majanduslikult ja sotsiaalselt kestliku ja keskkonnasäästliku põllumajandusliku 

tootmise, tervisepoliitika ja teiste ELi poliitikavaldkondade saavutamisele ning aitama 

täita võetud rahvusvahelisi kohustusi, eelkõige seoses ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul (COP21) saavutatud Pariisi 

kokkuleppe, ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja bioloogilise mitmekesisuse 

konventsiooniga; 
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3. nõuab ühist põllumajanduspoliitikat, mille peamiseks prioriteediks on iga Euroopa 

põllumajandusettevõtte üleminek kestlikule täielikult ringmajandusse kaasatud 

ettevõtlusele, mis ühendab endas majandusliku tõhususe ja keskkonnahoidlikkuse 

standardeid, alandamata seejuures sotsiaalseid või tööhõivestandardeid; 

4. nõuab ühist põllumajanduspoliitikat, millega kindlustatakse kõigile 

põllumajandustootjatele, sealhulgas väikepõllumajandustootjatele, õiglane tasuv 

sissetulek ja mis järgib keskkonna seatud piiranguid, tagades seeläbi vastupanuvõime 

ja pikaajalise tootlikkuse; 

5. tuletab meelde, et tulevane ühine põllumajanduspoliitika peab julgustama 

põllumajandustootjaid teenima ühiskonda tervikuna, võttes kasutusele 

põllumajanduslikud tootmisviisid, mis on kooskõlas keskkonnakaitse ning maastike, 

pinnase, loodusvarade ja geneetilise mitmekesisuse kaitsega, või jätkates nende 

kasutamist; 

6. tuletab meelde, et Euroopa Parlament on juba rõhutanud tungivat vajadust võtta 

meetmeid, et võidelda peamiste elurikkuse kadumise põhjuste ehk elupaikade 

hävimise ja nende seisundi halvenemise vastu, mida põhjustavad peamiselt liigne 

maakasutus, reostus, intensiivne põllumajandustootmine, sünteetiliste keemiliste 

pestitsiidide ja väetiste kasutamine, võõrliikide levik ning kliimamuutused; taotleb 

seepärast ühist põllumajanduspoliitikat, mis on kooskõlas teiste ELi keskkonna-, 

sotsiaal- ja tervishoiupoliitika eesmärkide ning selliste rahvusvaheliste kohustustega 

nagu kestliku arengu eesmärgid ja kliimaga seotud lepingud; 

7. kutsub üles toetama uute rahastamisvahendite ja liikmesriikide meetmete abil noori 

uusi investeeringuid tegevaid põllumajandustootjaid, et soodustada põlvkondade 

vahetumist põllumajandustootjate hulgas; 

8. märgib, et sellega seoses võivad olla olulised agroökoloogilised tavad, näiteks 

agrometsandus; 

9. kutsub üles suurendama mahepõllumajandusliku tootmise osakaalu; 

10. nõuab reformitud ühist põllumajanduspoliitikat, mis on lihtne, usaldusväärne ja selgelt 

suunatud säästva põllumajanduse eesmärkide täitmisele; on seisukohal, et reformiga 

tuleks vähendada haldustoimingute keerukust ja muuta need põllumajandustootjate 

jaoks vähem koormavaks ning parandada liikmesriikide tasandil tulemuslikkuse 

järelevalvet; 

11.  nõuab tulemuspõhist ühist põllumajanduspoliitikat, mis on kooskõlas teiste ELi 

poliitikasuundadega ja mille peamine prioriteet on üleminek turupõhisele ja säästvale 

põllumajandusele Euroopas, suurendades pikaajalist tootlikkust ja konkurentsivõimet 

ning kehtestades avalike hüvede pakkumiseks Euroopa keskkonnaalase, kestliku ja 

ühiskondliku arengu tulemuslikkuse eesmärgid; 

12.  rõhutab vajadust pakkuda avalikke hüvesid ja ökosüsteemiteenuseid, mis on seotud 

pinnase, vee, elurikkuse, õhukvaliteedi, kliimameetmete ja kasulike 

maastikuomadustega; 
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13. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama, et tulevane ühine põllumajanduspoliitika 

toetaks kestlikumaid tootmissüsteeme ja maa majandamisest tulenevate avalike 

hüvede suuremat pakkumist; 

14. tuletab meelde, et Euroopa Parlament on rõhutanud, et elurikkuse säilitamine on 

pikaajalisel toidu- ja söödatootmisel määrava tähtsusega ning seepärast 

põllumajandustootjate endi huvides; 

15.  rõhutab vajadust tagada, et tulevane ühine põllumajanduspoliitika ja selle raames 

tehtud kulutused aitaksid tõhusalt saavutada seatud eesmärke nõuete täitmise ja 

suurema sidususe abil kõigis poliitikavaldkondades, mis on eriti tähtis seoses 

loodusvarade säästva kasutamisega ja ühises põllumajanduspoliitikas selle jaoks 

eraldatud vahenditega; 

16. tuletab meelde, et euroopa Parlament on juba juhtinud tähelepanu sellele, et Natura 

direktiivi toimivuskontrollis rõhutatakse vajadust suurendada sidusust ühise 

põllumajanduspoliitikaga, ja juhib tähelepanu muret tekitavale põllumajandusega 

seotud liikide ja elupaikade vähenemisele; palub komisjonil hinnata ühise 

põllumajanduspoliitika mõju elurikkusele; kutsub üles suurendama Natura 2000 

toetusi, et pakkuda paremat stiimulit põllumajanduslike Natura 2000 alade 

kaitsmiseks, mis on praegu kehvas seisus; 

17. rõhutab, et põllumajandustootjatele tuleb tagada piisav tasu olemasolevate elupaikade 

säilitamise ja kaitsmise eest; juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et 

põllumajanduse keskkonnatoetuskavade eeskirjad võivad ajendada 

põllumajandustootjaid hävitama olemasolevaid elupaiku ja istutama toetuse saamiseks 

uusi elupaiku; märgib, et see võib kahjustada jõupingutusi elurikkuse suurendamiseks 

ja keskkonnakaitse parandamiseks, ja kordab seepärast vajadust pakkuda 

põllumajandustootjatele elupaikade säilitamise ja kaitse eest hüvitisi; 

18. kutsub üles säilitama esimese samba terviklikkust, mis tugineb toetusmeetmete 

paremale nõuetele vastavusele, mille siht on võimalikult palju suurendada oodatavat 

tulemust iga põllumajandustootja jaoks ja pakkuda põllumajandustootjatele hüvitisi 

avalike hüvede eest, mida nad võivad pakkuda, näiteks kliimameetmed ja looduslike 

liikide kaitse; toonitab, et ühine põllumajanduspoliitika peaks hõlmama toetusi 

ökosüsteemiteenuste eest, mille pakkumist jälgivad keskkonnaasutused, tuginedes 

kehtiva keskkonna ja kliimameetmete programmi (programm LIFE) lähenemisviisile; 

rõhutab sellegipoolest aktiivsete igas suuruses põllumajanduslike pereettevõtete 

olulisust mitmekesise põllumajandusliku tegevuse säilitamise seisukohast ning et 

meetmed oleksid seepärast sihipärasemad, kui rõhk oleks põllumajanduslikel 

pereettevõtetel; 

19. on veendunud, et otsetoetuste sõltuvust kliimat ja keskkonda säästvatest meetmetest 

tuleb säilitada, et tagada kestlikum Euroopa põllumajandussektor, ja kutsub üles 

kehtestama uue vabatahtliku stiimulite kava nende põllumajandustootjate jaoks, kes on 

valmis rakendama kehtivatest põllumajanduse keskkonnameetmetest karmimaid 

meetmeid; 

20. palub komisjonil keskenduda maapiirkondade elukvaliteedile, et muuta maaelu 

paeluvaks kõigile, kuid eelkõige nooremale põlvkonnale; 
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21. nõuab, et nõuetele vastavus või süsteem, millega see asendatakse, hõlmaks kõiki 

liigispetsiifilisi põllumajandusloomade heaolu käsitlevaid õigusakte ning direktiive 

munakanade ja broilerite kohta; 

22. kutsub üles kehtestama ELi tasandil määratletava esimese samba, millega 

tunnustatakse selge seose olulisust eesmärgipäraste otsetoetuse määramise, mis sõltub 

tugevalt pikaajalist kestlikku keskkonna- ja majanduslikku mõju toovatest 

keskkonnaalastest ja sotsiaalsetest tulemustest, ning avalike hüvede ja teenuste 

pakkumise vahel ning mis sisaldab asjakohaseid mehhanisme põllumajandustootjatele 

tasu maksmiseks ambitsioonikate ühiste kriteeriumite ja selgelt mõõdetavate ELi 

tasandil kindlaks määratud eesmärkide põhjal ning mis toetab paremini 

põllumajandustootjate arengut majandusliku tulemuslikkuse ja keskkonnatoime 

suunas; 

23. palub komisjonil tagada, et esimene sammas jääb põllumajandustootjate peamiseks 

sissetulekutoetuste kavaks ja ühtsel turul kehtivate võrdsete tingimuste tagatiseks; 

rõhutab seepärast, et komisjon peaks ennetama meetmete erinevust liikmesriikide 

vastavates riiklikes ühise põllumajanduspoliitika rakenduskavades, kui need võivad 

põhjustada turumoonutusi ja ebaausat konkurentsi ELi tasandil; 

24. hoiatab otsetoetuste mis tahes võimaliku riikliku kaasrahastamise eest, sest see lõhuks 

ühise põllumajanduspoliitika ühist olemust; 

25. hoiatab ohtude eest, mis tulenevad liikmesriikide võimalusest oma riiklikud kavad 

iseseisvalt kindlaks määrata ja oma otsused iga-aastaselt ilma ELi tasandil kehtestatud 

tugeva ühise eeskirjade, eesmärkide ja meetmete paketita läbi vaadata; rõhutab, et 

selline võimalus jätaks põllumajandustootjad kaitsetuks suure ebakindluse suhtes, mis 

tuleneb riiklikul tasandil vastu võetud poliitilistest otsustest ja millel võib olla kahjulik 

mõju keskkonnaprobleemide lahendamisele; 

26. palub, et komisjon kehtestaks uue ja põhjaliku õigusraamistiku, mis võimaldaks 

sidusalt rakendada keskkonna- ja kliimameetmeid, näiteks kliimat ja keskkonda 

säästvate põllumajandustavade kasutamine, nõuetele vastavus (mis hõlmab maa head 

põllumajandus- ja keskkonnaseisundit ja kohustuslikke majandamisnõudeid), aga ka 

põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed maaelu arenguks, et 

põllumajandustootjad saaksid tõhusamalt, lihtsamalt ja sihipärasemalt võtta 

keskkonnakaitse, elurikkuse ja kliimameetmeid, tagades samal ajal liikmesriikide 

piisava kontrolli ja võttes arvesse kohalikke tingimusi; rõhutab vajadust tagada 

esimese ja teise samba meetmete selge eristatus; 

27. on seisukohal, et esimene sammas peaks kuni 30 % ulatuses olema suunatud sellele 

Euroopa stiimulite kavale, mille kehtestavad liikmesriigid lepingulise ergutuskavana, 

et edendada üleminekut põllumajandusele, kus on ühendatud majandusliku tõhususe ja 

keskkonnahoidlikkuse standardid; 

28. on seisukohal, et üleminekut säästvatele põllumajandussüsteemidele peaksid 

hõlbustama sõltumatud, läbipaistvad, piisavalt ja avalikult rahastatavad 

põllumajanduslikud nõustamisteenistused (põllumajandusettevõtete nõustamise 

süsteem) kõikides liikmesriikides ja piirkondades ning kaasava altpoolt lähtuva 

teadustegevuse suurendamine teadlaste ja põllumajandustootjate vahel ja tõhus 
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vastastikune teabevahetus Euroopa innovatsioonipartnerluste raames, eelkõige seoses 

agroökoloogiliste lähenemisviisidega, milles kasutatakse ära ja soodustatakse 

looduslikke protsesse saagikuse ja vastupanuvõime edendamiseks; 

29. on seisukohal, et põllumajandusettevõtete nõustamise süsteemis ja Euroopa 

innovatsioonipartnerluses tuleks pöörata erilist tähelepanu pestitsiidide alternatiivide 

kasutamise soodustamisele, eriti integreeritud taimekaitse kaheksa põhimõtte 

kasutuselevõtule, et vähendada sõltuvust pestitsiidide kasutamisest ning liikuda 

pestitsiidivaba tuleviku saavutamise poole; on seisukohal, et looduslike protsesside 

ärakasutamine ja soodustamine saagikuse ja vastupanuvõime edendamiseks vähendab 

praegustele kogemustele tuginedes tõenäoliselt tootmiskulusid; 

30. kutsub üles kehtestama vähem keeruka ja tõhusama uuendatud teise samba, milles 

keskendutakse tõeliselt stimuleerivatele territoriaalsetele ja valdkondlikele 

poliitikameetmetele, omistades erilist tähtsust investeeringutele, väljaõppele ja 

nõustamisele, arukatele lahendustele, kestlikkusele, teadustegevusele, innovatsioonile, 

loomade heaolule, põllumajandustootjate majandusele ja maapiirkondade 

elatusallikatele, võimaldades samas liikmesriikidel rakendada kohalikke olusid ja 

vajadusi arvestavaid erilähenemisviise, sealhulgas looduslike piirangutega seotud 

lisakulude kompenseerimine ja nõudlikud põllumajanduslike keskkonna- ja 

kliimameetmete kavad; 

31. rõhutab maaelu arengu, seahulgas LEADERi ja kogukonna juhitud kohaliku arengu 

algatuste tähtsust multifunktsionaalse põllumajanduse toetamisel ning 

põllumajandustootjate, kohalike kogukondade ja kodanikuühiskonna vaheliste 

partnerluste ja täiendavate ettevõtlustegevuste soodustamisel, et saada sissetulekut 

mitmekesistest majandustegevustest, nagu maaturism, ja et tagada maapiirkondades 

kogukonna toetatud põllumajandus ja sotsiaalteenuste osutamine; 

32. kutsub üles kehtestama teise samba, mille raames nähakse loomade heaolu 

kohustusliku osana ELi maaelu arengu programmidest ja kehtestatakse minimaalne 

kulutuste tase seoses loomade heaolu meetmetega, ning pikaajalised stiimulid, et 

julgustada suuremat hulka põllumajandustootjaid rakendama loomade heaolu 

standardeid, mis on kõrgemad kehtivates õigusaktides esitatud standarditest; 

33. kutsub üles suurendama tulevases ühises põllumajanduspoliitikas ressursitõhususe 

edendamist, muu hulgas seoses veega, ja julgustab põllumajandustootjate 

võimestamist, et nad võtaksid arukate tehnoloogiate, asjakohaste tavade ja teabe 

(näiteks satelliitandmete) otsese kättesaadavuse abil vastu teadlikke otsuseid vee- ja 

toitainetevajaduse kohta; 

34. kutsub üles võtma meetmeid toitainete ringlussevõtu suurendamiseks; nõuab, et 

põllumajanduslik struktuuripoliitika oleks näiteks taime- ja loomakasvatuse parema 

kombineerimise abil viidud vastavusse keskkonnatoetuste kavaga; 

35. toonitab vajadust toetada maaelu arengu toetuskava raames põllumajandustootjaid, kes 

tegutsevad looduslikust eripärast (näiteks keerulised ilmastikutingimused, järsud 

kallakud või mullakvaliteet) tingitud piirangutega aladel; nõuab looduslikust eripärast 

tingitud piirangutega alade toetuskava lihtsustamist ja selle paremat rõhuasetuse 

seadmist 2020. aasta järgseks perioodiks; 
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36. leiab, et vaid sellise mudeli abil, mis sisaldab selgelt kindlaks määratud eesmärke ja 

mis ühtib teiste ELi poliitikameetmetega, on võimalik saavutada ELi keskkonna ja 

maaelu arendamise ambitsioonikaid eesmärke; rõhutab, et teises sambas tuleks 

jätkuvalt rakendada paindlikku riigipõhist programmitöö käsitlust, samas kui ühised 

eeskirjad ja standardid peaksid olema esimese samba keskmes, et tagada kõigile 

põllumajandustootjatele ELis tõhusad võrdsed võimalused; 

37. on veendunud, et kui riskijuhtimise vahenditest ei piisa ulatuslike turuhäiretega 

toimetulemiseks, peaks tulevane ühine põllumajanduspoliitika suutma paremini, 

tõhusamalt ja kiiremini reageerida turukriisidele Euroopa kriisiohje meetmete abil, mis 

on suunatud tasakaalustatud turutingimuste taastamisele; 

38.  rõhutab, et üks peamistest tulevase ühise põllumajanduspoliitika probleemidest on 

põllumajandustootjate sõltuvus tehisväetiste ja keemiliste pestitsiidide kasutamisest, 

millel võib olla kahjulik mõju veekvaliteedile ja mis on seotud elurikkuse kadumisega; 

kordab, et külvikord ühe integreeritud taimekaitse osana on endiselt üks tõhusamaid 

vahendeid elurikkuse säilitamiseks ja mulla hea seisundi taastamiseks; 

39. nõuab, et maaelu arengu valdkonnas töötataks välja erimeede, et soodustada 

pestitsiidide kasutamise märgatavat vähendamist ELi integreeritud taimekaitse 

kaheksa põhimõtte alusel ja julgustada rakendama mittekeemilisi alternatiive; 

40. rõhutab tolmeldamise ja elurikkuse säilitamise olulisust; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles eraldama pestitsiidivabasid alasid, et ennetada pestitsiidide 

kasutamisega seostatud mesilaste suremust; 

41. kutsub komisjoni ja liikmesriike tagama, tulevases põllumajanduspoliitikas 

käsitletakse tolmeldajate arvukuse vähenemise teemalisi avastusi ja pakutakse välja 

asjakohaseid lahendusi; 

42. nõuab tulemuspõhist lähenemisviisi toetustele; teeb sellepärast ettepaneku võtta 

arvesse näitajaid, nagu mulla seisund ja elurikkus, taksonite esinemus ja liigirikkus, 

huumus ja mulla pealiskihi teke, pinnasekate erosiooni vastu, toitainete kadumine ja 

vee kvaliteet ning elurikkus, sealhulgas linnuliikide, metsikute tolmeldajate ja 

putukate rohkus; 

43.  kutsub üles kehtestama alusmääruses kindlad ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid, 

mis on kooskõlas keskkonnaalaste õigusaktidega ning põhinevad kvantitatiivsetel ja 

nõudlikel tulemusnäitajatel; rõhutab, et riiklikud ühise põllumajanduspoliitika 

strateegilised kavad peaksid olema tõenduspõhised ja koostatud asjaomaste 

keskkonnaasutuste osalusel, konsulteerides kõigi asjaomaste sidusrühmadega 

(sealhulgas väikesed põllumajandustootjad, keskkonnaküsimustega tegelevad 

valitsusvälised organisatsioonid ja kodanikuühiskonna esindajad), ning 

partnerluspõhimõtte järgimine peab olema neile kohustuslik; 

44. kutsub komisjoni üles tagama, et liikmesriigid kehtestaksid igal võimalikul juhul 

kvantitatiivsed eesmärgid ja võtaksid kasutusele näitajad oma strateegilistes kavades 

kindlaks määratud eesmärkide täitmisel tehtud edusammude mõõtmiseks; 

45. palub komisjonil pakkuda liikmesriikidele nende strateegiliste kavade väljatöötamisel 
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selget juhendamist ja tuge, kindlustamaks, et need kavad on jõulised ja kvaliteetsed; 

46. tuletab meelde, et linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi toimivuskontrollis 

rõhutatakse vajadust suurendada sidusust ühise põllumajanduspoliitikaga, ja juhib 

tähelepanu põllumajandusega seotud liikide ja elupaikade järsule vähenemisele; palub 

komisjonil hinnata ühise põllumajanduspoliitika mõju elurikkusele; 

47. palub komisjonil tagada tõhusad ja realistlikud järelevalvekavad, mis tuginevad 

tugevatele ja teaduslikele valimikontrolli metoodikatele, et mõõta kõikide eesmärkide 

saavutamisel tehtud edusamme; 

48. kutsub komisjoni üles rakendama oma tulemuspõhise poliitika ettepanekut ja pakkuma 

tuge tehnilise abi alal ning teiste tegevuste ja poliitikameetmete raames, et tagada 

jälgimine ja kõiki asjakohaseid näitajaid puudutavate andmete kogumine, mis on eriti 

oluline, võttes arvesse keskkonnanäitajate alast andmelünka; 

 49. rõhutab, et ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid on suunatud eelkõige toiduainete 

tootmisele, ja on seisukohal, et ühine põllumajanduspoliitika peab täitma 

biomajanduse tegevuskava ja bioressursipõhise keemia strateegia eesmärke, tuginedes 

selles ringmajanduse põhimõtetele ja võttes arvesse biomassi erinevate kasutusalade ja 

liikide tegelikku kliimamõju, ning aitama kaasa maakogukondade taaselavdamisele 

eksperditöökohtade ja innovatsiooni abil, eelkõige seoses puidu ja teiste suure 

lisaväärtusega biomassitoodete ning vahekultuuridega; on seisukohal, et ühine 

põllumajanduspoliitika peaks täiendava maapiirkondade ja põllumajandusettevõtete 

toetusena edendama ka põllumajandusjäätmete ja -jääkide kasutamist bioenergia 

saamiseks; leiab, et ühine põllumajanduspoliitika peab sisaldama ka ambitsioonikat 

taimsete valkude kaastootmisel põhinevat Euroopa rohelise energia ja keemia 

strateegiat; 

50. kutsub komisjoni üles valke käsitlevat poliitikat keskpikast ja pikast perspektiivist 

lähtuvalt läbi vaatama ning tagama, et ühise põllumajanduspoliitika reformi 

läbiviimiseks esitatavad seadusandlikud ettepanekud sisaldaksid piisavaid ja 

usaldusväärseid uusi meetmeid ja vahendeid, mis aitavad põllumajandustootjatel 

parandada külvikorrasüsteeme, et oluliselt vähendada praegust valgupuudujääki ja 

hinnakõikumisi; 

51. on seisukohal, et tulevane ühine põllumajanduspoliitika peaks edendama valgurikaste 

kultuuride kasvatamist kui olulist vahendit, tagamaks ülemineku intensiivsete 

monokultuuride kasvatamiselt, millega kaasneb suure hulga sünteetiliste keemiliste 

pestitsiidide kasutamine ja tugev keskkonnamõju, mitmekesistele põllumajanduse 

ökosüsteemidele; 

52. leiab, et parim viis valgukultuuride tarvitamiseks on nende kasutamine inimtoiduks; 

on seisukohal, et nende tootmises tuleks seepärast järgida tähtsuse järjekorda, mis seab 

esikohale inimtoidu ning millele järgneb loomasööda tootmine, võimaldades biokütust 

toota vaid jäätmetest; 

53. nõuab agrometsanduse jõulist edendamist, kuna see võib parandada inimeste 

elukvaliteeti, täiustades mikrokliimat, suurendades vastupanuvõimet 

põllumajandusettevõtte ja maastiku tasandil, parandades maastiku kvaliteeti ning luues 
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mitmeotstarbelisi puhkamiseks ja tootmiseks mõeldud ökosüsteeme; rõhutab vajadust 

teha kindlaks puudujäägid, mis võivad pidurdada agrometsandussüsteemide 

väljatöötamist, sealhulgas väljaspool metsi kasvanud puudest valmistatud toodete 

sertifitseerimise võimaluste puudumine ELi piirkondades kehtivate 

sertifitseerimiskavade raames, ja need kõrvaldada;  

54. rõhutab selleks, et metsad kohaneksid kliimamuutustega, säästvalt majandatud 

metsade olulisust ja toonitab puidu väärtusahela tähtsust maapiirkondades elatise 

teenimise võimaluste säilitamise ja töökohtade, majanduskasvu ja sotsiaalse 

stabiilsuse loomise seisukohast ning uute väärtusahelate loomisel kooskõlas ring- ja 

biomajanduse põhimõtetega; 

55. on arvamusel, et ühises põllumajanduspoliitikas tuleb ohjata kliimamuutuste ja mulla 

degradeerumisega seotud riske kogu põllumajandusmaastikul, investeerides 

põllumajanduse ökosüsteemide vastupanuvõimesse ja töökindlusse ning 

keskkonnasäästlikku taristusse pealismulla kvaliteedi parandamiseks, mullaerosiooni 

ümberpööramiseks, külvikorra loomiseks/pikendamiseks, puude istutamiseks ning 

põllumajandusettevõtete bioloogilise ja struktuurilise mitmekesisuse suurendamiseks; 

56. tuletab meelde teadustegevuse ja innovatsiooni strateegilist tähtsust ja kutsub üles 

looma suurema sünergia ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide ja programmi 

„Horisont 2020“ eesmärkide vahel seoses toiduainete tootmise, ressursside säästva 

majandamise ja kliimameetmetega;  

57. palub komisjonil tagada, et iga imporditud põllumajandustoote puhul kontrollitaks 

selle vastavust samadele sanitaar- ja sotsiaalsetele standarditele nagu ELi toodete 

puhul, kirjutades igasse kaubanduslepingusse sisse vastastikkuse klausli; palub 

komisjonil hinnata süstemaatiliselt kõigi kaubanduslepingute sätteid, mis käsitlevad 

põllumajandusvaldkonda, ning pakkuda välja kindlad strateegiad selle tagamiseks, et 

ükski põllumajandussektor ei peaks kolmanda riigiga sõlmitud kaubanduslepingu tõttu 

kannatama, võttes arvesse ka ELi geograafilisi tähiseid; 

58. rõhutab, et säästva põllumajandusliku tootmise austamine, ELi õigusaktid ja 

standardid, millele ELi toiduohutuseeskirjad tuginevad, sotsiaalsed, majanduslikud ja 

keskkonnaalased ELi standardid, talust toidulauani lähenemisviis, vastastikkus ja ELi 

sanitaar- ja fütosanitaarstandardite ning ELi õiguses sätestatud inimeste ja loomade 

tervise ja toiduohutusega seotud meetmete range alalhoidmine on kõigil ELi 

vabakaubanduslepingute läbirääkimistel Euroopa põllumajanduse seisukohast 

põhilised ja võõrandamatud tõekspidamised; 

59. rõhutab, et võrdsete võimaluste tagamiseks on vaja ühist ELi lähtetaset, mis tagab 

kodanike õigused tervislikule keskkonnale ning tervislikule ja täisväärtuslikule 

toidule; on seisukohal, et see lähtetase tuleks kehtestada, et tagada kooskõla 

asjaomaste õigusaktide ja rahvusvaheliste kohustustega ning tagada keskkonna ja 

ühiskonna mitte kahjustamise põhimõtte järgimine; 

60.  kutsub üles kujundama ühist põllumajanduspoliitikat nii, et see käsitleks paremini 

olulisi rahvatervisega seonduvaid küsimusi, näiteks seoses 

antimikroobikumiresistentsuse ja õhukvaliteediga; 
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61. toonitab probleeme, mida antimikroobikumiresistentsus seoses inimeste ja loomade 

tervisega põhjustab; on seisukohal, et uue õigusraamistikuga tuleks aktiivselt 

edendada loomade paremat tervist ja nende suuremat heaolu kui vahendit 

antimikroobikumiresistentsusega võitlemiseks ning seeläbi rahvatervise ja 

põllumajandussektori paremaks kaitsmiseks; 

62. tunnistab, et on oluline kaasata ühise põllumajanduspoliitika otsuste tegemise protsessi 

asutused ja eksperdid, kes vastutavad tervishoiu- ja keskkonnapoliitika eest, mis 

mõjutavad elurikkust, kliimamuutusi ja õhu- ning pinnasesaastet ja veereostust; 

63. kutsub üles ühist põllumajanduspoliitikat teiste ELi poliitikavaldkondade ja -

meetmetega – eelkõige direktiividega 2000/60/EÜ ja 91/676/EMÜ ning määrusega nr 

1107/2009 – paremini koordineerima, et saavutada veevarude, mille hulka ja kvaliteeti 

põllumajandus negatiivselt mõjutab, kestlik kaitsmine; kutsub üles looma stiimuleid 

põllumajandustootjate ja veega varustajate vaheliste kohalike koostööprojektide 

toetamiseks, et edendada veevarude kaitset; 

64. kutsub komisjoni üles looma asjaomaseid sünergiaid ELi kosmosealaste 

juhtprogrammide ja ühise põllumajanduspoliitika vahel, eelkõige Copernicuse 

programmiga, mis pakub põllumajanduskogukonnale seoses kliimamuutuste ja 

keskkonnaseirega erilist huvi; 

65. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tunnistama, et uued ühiskondlikud, 

keskkonnaalased, tehnoloogilised ja majanduslikud muutused, näiteks puhta energia, 

digiteerimise ja arukate lahenduste valdkonnas, mõjutavad elu maapiirkondades; palub 

komisjonil ja liikmesriikidel suurendada maapiirkondade keskuste potentsiaali 

kestliku, kaasava ja kestliku kasvu ja innovatsiooni loomisel, võttes arvesse laiemate 

maakogukondade huve; tuletab meelde, et maapiirkonnad ja maa-asulad vajavad erilist 

tähelepanu ja ühiseid jõupingutusi arukate külade väljaarendamiseks, ning nõuab, et 

maapiirkondade keskuste ja võrkude eritehnoloogia arendamine toimuks võrdsetel 

tingimustel; 

66. palub, et komisjon võtaks vastu uue ja tervikliku õigusraamistiku toiduainete 

tarneahelas selgelt kindlaks määratud ebaausate kaubandustavade keelustamiseks ning 

kehtestaks miinimumnõuded nende keeldude jõustamiseks ja 

sanktsioonimehhanismide käivitamiseks; 

67. leiab, et seda uut raamistikku tuleb toetada, eraldades võimaluse korral kogu 

saadaolevast eelarvest miinimumsumma põllumajanduse keskkonnameetmetele, 

sealhulgas mahepõllumajandusele, elurikkusele, kõrgetele loomatervise ja loomade 

heaolu standarditele ning heale taimetervisele; 

68. palub komisjonil võtta 2020. aasta järgsel seadusandlikul perioodil kasutusele mitme 

rahastamisvahendiga investeerimispoliitika, et tagada keskkonnaalaselt selgelt 

kasulike integreeritud maaelu arengu vahendite, näiteks arukate külade algatuse 

tõrgeteta rakendamine; palub komisjonil välja töötada arukate külade algatuse 

meetmed ja seada järgmise maaelu arengu poliitika prioriteediks arukate külade 

loomine; 

69. rõhutab, et ühise põllumajanduse turukorralduse raames on vajalik suurem hulk 
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koostöövõimalusi tootjaorganisatsioonides (tootjaorganisatsioonid ja 

tootjaorganisatsioonide liidud, sealhulgas ühistud) ja tootmisharudevahelistes 

organisatsioonides. 
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