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ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et meie looduspärand on peamine ökoloogiline vara ja inimeste heaolu alus; on 
seisukohal, et kõik ELi liikmesriigid peaksid tegema koostööd ja kooskõlastama oma 
jõupingutused, et tagada loodusvarade tulemuslikum kasutamine ning vältida bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste summaarset vähenemist nii maa- kui ka 
linnastunud piirkondades; 

2. tervitab ELi uut bioloogilise mitmekesisuse strateegiat, kuid ei toeta ettepanekut luua 
otsetoetuste puhul eraldi keskkonnasõbralikkuse komponent, mille komisjon on esitanud 
ÜPP reformi kavas 2020. aastaks, on arvamusel, et komisjoni ettepanekud suurendavad 
halduskulusid ja on vastuolus eesmärgiga lihtsustada ÜPPd;

3. leiab, et enne kui ÜPP veelgi keskkonnahoidlikumaks muuta, tuleks hinnata sellise 
tegevuse mõju ELi põllumajanduse konkurentsivõimele maailmaturul;

4. võtab teadmiseks komisjoni soovitused ÜPP reformimiseks, sealhulgas täpselt 
formuleeritud meetmed nii esimese kui ka teise samba raames eesmärgiga säilitada ja 
suurendada bioloogilist mitmekesisust; rõhutab sellega seoses põllumajanduse tähtsat 
rolli, kuna põllumajandus on aidanud juba suuresti kaasa liikide ja biotoopide 
mitmekesisuse säilitamisele ning on tähtis ka heal põllumajandustaval põhineva Euroopa 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia edukuse, sealhulgas veeressursside säästva kasutuse 
tagamisel;

5. rõhutab vajadust lähtuda kohaldatud meetmete tõhususe hindamisel vahendite asemel 
tulemustest;

6. on veendunud, et ÜPP tuleks tõhusalt ja bürokraatiata keskkonnahoidlikuks muuta, ilma et 
kahjustataks juba rakendatavaid põllumajanduse keskkonnameetmeid; nõuab muu hulgas, 
et halduskoormuse vähendamise vajadusega seoses vastaksid pärast 2014. aastat kõik ÜPP 
maksed jätkuvalt nõuetele vastavuse eeskirjadele, mis oleksid läbipaistvad ja võimalikult 
lihtsalt rakendatavad ja kontrollitavad;

7. leiab, et ÜPP raames saab ELi tasandil täiendavat keskkonnamõju saavutada peamiselt 
nõuetele vastavuse eeskirjade tõhusama rakendamise (muu hulgas headele põllumajandus-
ja keskkonnatingimustele vastavuse standardite kohaldamine ja direktiivide rakendamise 
viisi ühtlustamine liikmesriikides) ning põllumajanduse keskkonnaprogrammide 
elluviimise ja Natura 2000 alade toetamise kaudu ÜPP paremini rahastatud teise samba 
raames;

8. tuletab meelde ÜPP tähtsat rolli kvaliteetsete ja tarbijate jaoks taskukohaste hindadega 
toiduainetega varustamise tagamisel; juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et 
komisjoni ettepanek muuta 7% kõigist põllumajanduslikult kasutatavatest maadest 
kohustuslikus korras ökoloogilise tähtsusega maaks ei ole mõttekas ega praktiline, 
iseäranis juhul, kui asjaomaseid maid ei saa tootmispiirkondades enam kasutada 



PE480.548v02-00 4/6 AD\893871ET.doc

ET

toiduainete tootmiseks;

9. tuletab meelde, kui oluline on säilitada tugev ja majanduslikult konkurentsivõimeline 
põllumajandus- ja metsandustegevus, et tagada Euroopas maastike ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse; rõhutab, et põllumajandusmaa alakasutamisel ja kasutamata 
jätmisel võivad olla hävitavad tagajärjed looduslikule keskkonnale, ning nõuab sellega 
seoses 2013. aasta järgse ÜPP eelarve säilitamist vähemalt praegusel tasemel, et tagada 
maapiirkondade elujõulisus ja Euroopa põllumajandustavade jätkumine;

10. kutsub komisjoni seoses uue ÜPP reformiga tegema veelgi suuremaid jõupingutusi, et 
toetada põllumajandussektoreid, millel on tõestatud mõju bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsele, ja eelkõige mesindussektorit; juhib tähelepanu asjaolule, et metsikud ja 
kodustatud putukad, nagu mesilased, aitavad 80% ulatuses kaasa õistaimede tolmlemisele, 
ning et neid putukaid ohustav populatsiooni vähenemine on tohutu probleem meie 
ühiskonnale, mille põllumajandustoodang ja seega toitumine sõltub suures osas 
õistaimede tolmlemisest; rõhutab seega, et mesindus väärib bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmise eesmärgil võetavates meetmetes erilist tähelepanu;

11. rõhutab – arvestades, et rohkem kui poolt Euroopa territooriumist haldavad 
põllumajandustootjad – , et ÜPP on bioloogilise mitmekesisuse jaoks väga oluline vahend, 
kuna Euroopa põllumajandustootjad annavad Euroopa bioloogilise mitmekesisuse ja 
kliimaeesmärkide saavutamisel märkimisväärse panuse; toetab põllumajandusettevõtete 
tasandil pakutavate põllumajandustavade paketi vastuvõtmist, mille eesmärk on ÜPP 
edasine ümberkorraldamine eesmärgiga pakkuda hüvitist avalike hüvede eest;

12. on seisukohal, et praegu ei ole turul õnnestunud ökosüsteemi teenuste majanduslikku 
väärtust arvesse võtta ega maad nõuetekohaselt haldavatele põllumajandustootjatele neid 
teenuseid hüvitada; peab seega vajalikuks maksta põllumajandussektorile loodud avalike 
hüvede eest hüvitist, et tagada bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja suurendamine; on 
sellega seoses seisukohal, et innovaatilised lahendused ja koostööprojektid peaksid olema 
kesksel kohal; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama projekte, millesse 
põllumajandusettevõtjad on kaasatud partneritena;

13. juhib tähelepanu asjaolule, et juba praegu võetakse ÜPP raames arvukaid meetmeid, mis 
aitavad parandada keskkonna- ja loodusvarade kaitset, lahendada kliimamuutustega 
seotud probleeme ning säilitada bioloogilist mitmekesisust, veeressursse ja mulla 
viljakust; rõhutab, et mullal on ELi bioloogilise mitmekesisusega seotud eesmärkide 
saavutamisel oluline roll; on seisukohal, et ühises põllumajanduspoliitikas tuleks ELi 
rahalistest vahenditest makstava pindalal põhineva lisatoetuse kaudu hüvitada kulud 
täiendavaid ökosüsteemi teenuseid pakkuvatele põllumajandustootjatele ka toetava 
tegevuse eest, mis ületab nende kohustusi hea põllumajandusliku ja keskkonnaseisundi 
tagamisel; 

14. on seisukohal, et maaelu arendamise meetmetes tuleks endiselt arvesse võtta 
kliimamuutuste, bioloogilise mitmekesisuse säilitamise, toiduga kindlustatuse ja 
loodusvarade jätkusuutliku haldamisega seotud probleeme ning et need meetmed peaksid 
edendama tasakaalustatud territoriaalset ühtekuuluvust ja tööhõivet; nõuab seega teise 
samba tugevdamist ning selle keskkonnale orienteerituse tunduvat suurendamist ja 
põllumajanduse keskkonnameetmete tõhustamist, muu hulgas kohustuslike 
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miinimumsummade abil, mida tuleks põllumajandusele ette nähtud vahenditest kasutada 
põllumajanduse keskkonnameetmete toetamiseks;

15. rõhutab, et ainult toimiv, jätkusuutlik, laiaulatuslik ja tootlik põllumajandus suudab täita 
ühiskonna täiendavat nõudlust avalike hüvede loomise abil; pooldab seega tasakaalustatud 
ja integreeritud lahendust, mis hõlmaks täiendavate keskkonnakaitsemeetmete 
rakendamist ja ÜPP tähtsat rolli tõhusa tootmise tagamisel;

16. rõhutab vajadust tulemuslikuma teadus- ja rakendusuuringute alase koostöö järele, 
pidades silmas loomade ja taimede geneetiliste ressursside mitmekesisust, et tagada nende 
ressursside säilitamine, parandada nende võimet kliimamuutusega kohaneda ja soodustada 
nende asjakohast kasutamist tootmise eesmärgil geneetiliste omaduste parandamise 
programmides;

17. rõhutab vajadust toetada keskkonnahoidlikku põllumajandustegevust, sealhulgas 
traditsiooniliste seemnete ja kohalike taimesortide kasutamist, et säilitada bioloogiline 
mitmekesisus; juhib tähelepanu sellele, et liikide ja biotoopide mitmekesisus, mis näib 
tänapäeval kaitset vajavat, on saavutatud tänu maa senisele põllu- ja metsamajanduslikul 
eesmärgil kasutamisele Euroopas, millega tuleb seega jätkusuutlikust kasutusstrateegiast 
lähtudes jätkata; osutab sellega seoses tõsiasjale, et erinevad tingimused, nagu kliima, 
pinnas ja vee kättesaadavus, sõltuvad eelkõige kohalikest ja piirkondlikest tingimustest 
ning et sellest tulenevalt tuleks arvesse võtta piirkondlikke eeldusi ning leida neile 
erinevad asjakohased kasutusvõimalused;

18. soovitab valitsemist laiendada kodanike mobiliseerimisele, aga ka 
mittetulundusühingutele ja ettevõtjatele, asetades ettevõtjate puhul rõhu bioloogilise 
mitmekesisuse integreerimisele ettevõtlusstrateegiatesse; rõhutab vajadust korraldada 
bioloogilise mitmekesisuse alaseid teadlikkuse tõstmise ja teavituskampaaniaid kõigi 
vanuserühmade ja ühiskonnaklasside jaoks, arvestades, et laste ja noorukite teadlikkust 
tuleb esmajärjekorras tõsta koolis; on seisukohal, et haridus- ja kutsealase koolituse 
programmid, eelkõige põllumajanduses, metsanduses ja nendega seotud valdkondades, 
peaksid keskenduma rohkem bioloogilise mitmekesisuse olulisele; leiab, et 
põllumajandustootjatel on bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel keskne roll ja et seetõttu 
tuleks neid julgustada ja motiveerida asjakohastes programmides aktiivselt osalema;

19. juhib komisjoni tähelepanu tagajärgedele, mida avaldavad teatavad bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse meetmed põllumajandustegevusele, ja eelkõige suurte kiskjate (eriti 
karu ja hundi) mõjule põllumajandusele, põllumajandusettevõtjate töötingimustele ja 
psühholoogiale.
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