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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduskomisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid toiduga 
seonduvaid eesmärke, millega soodustataks säästva põllumajandustootmise uusi vorme, 
kus säästetakse energiat, vähendatakse kemikaalide kasutamist ning kasutatakse paremini 
ära ökosüsteemide potentsiaali; juhib tähelepanu sellele, et see poliitika peab suutma 
reageerida suurtele keskkonnaprobleemidele, näiteks kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele ja mullaerosioonile;

2. juhib tähelepanu sellele, et ühine põllumajanduspoliitika puudutab nii 
põllumajandustootjaid kui ka üldsust – mõlemad on nii maksumaksjad kui ka tarbijad –
ning ohutu toit, terve keskkond, hea tervis ja töö saamise võimalused on üldsuse huvides;

3. nõuab, et ühise põllumajanduspoliitika rahastamise aluseks oleks selline mudel, mis 
hõlmaks makseid seoses ebasoodsate looduslike tingimustega, nn rohelise punkti makseid 
(green-point payments) ja makseid tundlikele piirkondadele;

4. nõuab, et rahastamisel tugevdataks nn kahe samba põhimõtet, sõltuvalt paljude 
keskkonnaalaste ja bioloogilise mitmekesisuse kriteeriumide täitmisest, nii et 
kõrgekvaliteedilist toitu saaks toota säästvate meetoditega; juhib tähelepanu sellele, et 
piisav rahastamine on põllumajanduse sihipäraste keskkonnaalaste meetmete eduka 
rakendamise ainuke tagatis;

5. rõhutab, et ökosüsteeme arvestav kohustuslik ökologiseerimine (greening) ei too kasu 
mitte üksnes keskkonnale, vaid tagab ka ELi põllumajandustootmise jätkusuutliku arengu;

6. hindab positiivselt komisjoni 2. poliitikavarianti, milles keskendutakse ELi 
majanduslikele, keskkonnaalastele ja sotsiaalsetele probleemidele ning tugevdatakse 
põllumajanduse ja maapiirkondade osa ELi 2020 strateegias sisalduva eesmärgi – aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamisel;

7. on seisukohal, et muudetud ühises põllumajanduspoliitikas tuleks arvesse võtta uusi CO2
arvestusühikuid, kuna põllumajandus pakub väga suuri võimalusi kliimamuutustega 
võitlemiseks;

8. peab taunitavaks asjaolu, et ELi eesmärgid bioloogilise mitmekesisuse vallas on veel 
täitmata ja loodab, et ühine põllumajanduspoliitika aitab suurendada pingutusi nende 
eesmärkide saavutamiseks;

9. juhib tähelepanu sellele, et enamik eurooplasi on vastu geneetiliselt muundatud 
organismide kasutamisele põllumajanduses ja toiduainetes; palub komisjonil seetõttu 
uurida võimalust keelduda nende põllumajandusettevõtete rahastamisest, mis on seotud 
geneetiliselt muundatud organismide kasutamisega;

10. soovib, et oleks rohkem ELi rahastatavaid projekte, milles põllumajandustootjad ja 
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teadlased saaksid teha koostööd, et leida innovaatilisi mooduseid keskkonda säästvaks 
maaharimiseks.


