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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu 
arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Euroopa vajab tugevamat ja konkurentsivõimelisemat põllumajandussektorit, et 
tagada Euroopa tarbijatele toidu kvaliteet ja ohutus ning lahendada tulevikuprobleemid 
seoses töökohtade loomise, majanduskasvu ja keskkonnakaitsega; 

2. tunnistab põllumajandussektori rolli avalike keskkonnahüvede tagamisel; on ühtlasi 
veendunud, et põllumajandusel on märkimisväärne ja kasutamata potentsiaal rohelise 
energiaga varustajana; on veendunud, et ÜPP reform tuleks kavandada nii, et see aitaks 
avada põllumajanduse kogu potentsiaali avalike keskkonnahüvede ja rohelise energia 
pakkujana;

3. on veendunud, et teise samba raames on vaja investeerida innovatsiooni ja uute lahenduste 
ning tootmisviiside arendamisse, et luua põllumajandustootjatele stiimuleid 
energiatootmisega tegelemiseks;

4. teeb ettepaneku, et põllumajandustootjatel peaks olema õigus keskkonnasõbralikkuse 
komponendile, kui nad pakuvad kolme avalikku keskkonnahüve, mis on valitud kõigis 
liikmesriikides kehtivast10 avaliku keskkonnahüve nimistust;

5. rõhutab, et keskkonnasõbralikkuse komponendi rakendamine peaks olema liikmesriikidele 
kohustuslik, põllumajandustootjatele aga vabatahtlik; märgib, et kui 
keskkonnasõbralikkuse komponent viiakse esimese samba alla, seega muudetakse 
otsetoetuste osaks, seostub see keskkonnasõbralikkuse ja keskkonnaalgatustega ning annab 
põllumajandustootjatele tegeliku majandusliku stiimuli keskkonnasõbralikumate 
tootmisviiside kasutamiseks;

6. lisaks toonitab, et keskkonnasõbralikkuse komponendi rakendamine ei tohi suurendada 
bürokraatiat, millega Euroopa põllumajandustootjad kokku puutuvad – vaja on lihtsat ja 
loogilist süsteemi ning seetõttu tuleks keskkonnasõbralikkuse komponendi järelevalve liita 
olemasolevate järelevalvemehhanismidega;

7. rõhutab, et keskkonnasõbralikkuse komponendi juures tuleks arvesse võtta liikmesriikide 
erinevaid lähtepunkte, et tagada, et kõigil põllumajandustootjatel on võrdsed võimalused 
keskkonnasõbralikkuse komponendi saamiseks, mis tähendab, et tuleks võimaldada 
arvesse võtta juba kasutusele võetud keskkonnasõbralikke elemente;

8. rõhutab, et esimese samba keskkonnaalgatused peaksid olema Euroopa iseloomuga ning 
täiendama teise samba keskkonnameetmeid, milles keskendutakse riiklikele, 
piirkondlikele ja kohalikele eelistustele ning erijoontele; on veendunud, et 
keskkonnasõbralikkuse komponent peab kuuluma esimese samba otsetoetuste alla, 
tagamaks, et see ergutab põllumajandustootjaid keskkonnahoiu kohustusi võtma, ning et 
kindlustada võrdne rakendamine kõigis liikmesriikides.


