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ETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et EL ja selle liikmesriigid on kõik Pariisi kokkuleppe allkirjastanud ja neil on 

seetõttu kohustus hoida globaalne soojenemine tööstuseelse tasemega võrreldes kindlalt 

alla 2 °C ja teha jõupingutusi, et hoida temperatuuritõus tööstuseelse tasemega võrreldes 

alla 1,5 °C; 

1. peab tervitatavaks kestliku arengu tegevuskava 2030 ja selle eesmärke kestlikkuse 

tagamiseks; nõuab võrdse tähelepanu pööramist kõigile kolmele (sotsiaalsele, 

keskkonnaalasele ja majanduslikule) kestlikkuse sambale; rõhutab, et kuigi ELi 

põllumajandus annab juba praegu säästlikkusse väärtusliku panuse ühise 

põllumajanduspoliitika (ÜPP), keskkonnanõuete ja nõuetele vastavuse kaudu, peab ta 

siiski kohandama end paremini ülemaailmsel, Euroopa ja riiklikul tasandil keerukamate ja 

omavahel seotud suundumuste ja probleemidega, millega maailm praegu silmitsi seisab, 

ning pöörama samal ajal erilist tähelepanu kestliku arengu eesmärkide saavutamisele; 

2. rõhutab Euroopa põllumajandussektori äärmiselt olulist panust ÜRO kestliku arengu 

eesmärkide saavutamisse, seda eelkõige seoses kestliku arengu eesmärgiga nr 2, milleks 

on kaotada nälg, tagada toiduga kindlustatus ja parem toitumus ning edendada säästvat 

põllumajandust; tunnistab lisaks oma olulist rolli, mis aitab saavutada ka teisi kestliku 

arengu eesmärke, nagu veevarude kestlik majandamine (kestliku arengu eesmärk nr 6), 

soodne, usaldusväärne, säästlik ja kaasaegne energia kõigile (kestliku arengu eesmärk nr 

7), püsiv, kaasav ja jätkusuutlik majanduskasv (kestliku arengu eesmärk nr 8), kestlikud 

tootmisharjumused (kestliku arengu eesmärk nr 12), kliimamuutustega võitlemine 

(kestliku arengu eesmärk nr 13) ning metsade säästev majandamine, pinnasekahjustuste 

peatamine ja leevendamine, võitlus kõrbestumisega ja bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemise peatamine (kestliku arengu eesmärk nr 15); 

3. toonitab põllumajanduse, keskkonna ja toiduga kindlustatuse vahelist ainulaadset ja 

vastastikku täiendavat suhet; rõhutab sellega seoses liikmesriikides kohalikul tasandil 

juhitavate põllumajanduse keskkonnatoetuskavade rolli selle suhte edendamisel ja 

tugevdamisel; 

4. kutsub komisjoni üles ergutama tõhusamate põllumajandustavade kasutamist – nagu 

agroökoloogia ja mitmekesistamine – ja põllumajandusressursside säästva haldamise 

täiustamist Euroopa Liidus ja kolmandates riikides, et vähendada põllumajandusliku 

tootmise sisendikulusid ja toitainete kadu, toetada teadmiste ja uuenduste ülevõtmist, 

edendada ressursitõhusust ning suurendada põllukultuuride mitmekesisust ja 

põllumajandussüsteemide kestlikkust; 

5. märgib, et arengumaades võiksid põllumajandussektoris töötavad naised suureneda 

põllumajandussaaki 20–30 % võrra, kui neil oleks ressurssidele samasugune juurdepääs 

nagu meestel; rõhutab, et sellisel tasemel saagikus võiks vähendada kogu maailmas nälga 

kannatavate inimeste arvu 12–17 % võrra; 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et ELi põllumajandussektor annab maapiirkondades tööd 



 

PE600.908v02-00 4/9 AD\1126394ET.docx 

ET 

miljonitele inimestele nii põllumajanduses kui ka teistes sektorites, tagades toiduga 

varustatuse ja kindlustatuse ning maapiirkondade atraktiivsuse elu-, töö- ja puhkepaigana; 

juhib lisaks tähelepanu sellele, et suure bioloogilise mitmekesisuse ja kõrge 

loodusväärtusega maastikud meelitavad inimesi maale, andes maapiirkondadele 

lisaväärtust; märgib maaelu arengu poliitika suurt väärtust elujõuliste, vastupidavate ja 

dünaamiliste maakogukondade ja maamajanduste ülesehitamisel; juhib tähelepanu 

asjaolule, et selle saavutamiseks on väga tähtis, et põllumajandustootjatel oleks 

ressurssidele parem juurdepääs; 

7. nõuab, et põllumajanduse arendamisel asetataks kesksele kohale pereettevõtted, kasutades 

selleks paremini ära Euroopa fonde, nagu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond 

(EFSI), ning pöörates erilist tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, 

vahetades ja edastades oskusteavet ning kasutades ära kohalike ja piirkondlike väärtus- ja 

tootmisahelate eeliseid ja piirkonna tööhõivet, pannes seejuures suuremat rõhku 

linnalähedaste piirkondade vahelistele sidemetele ja otsemüügile, mis on edukalt toiminud 

paljudes ELi piirkondades; on seisukohal, et põllumajandustootjate suutlikkus saada oma 

töö eest õiglast tasu on Euroopa põllumajanduse kestlikkuse eeltingimus ja 

põllumajandustootjate heaolu tagatis; 

8. on veendunud, et kestvate, jätkusuutlike ja kaasavate lahenduste tagamiseks tuleb 

kindlustada avaliku sektori investeeringute piisav tase; 

9. rõhutab eriti, et naised, kes on maapiirkondades peamisteks sotsiaalmajanduslikeks 

üksusteks olevate põllumajanduslike pereettevõtete liikmed, täidavad kandvat rolli 

toidutootmise, traditsiooniliste teadmiste ja oskuste säilimise, kultuurilise identiteedi ja 

keskkonnakaitse eest hoolitsemisel, pidades silmas, et maapiirkondade naisi mõjutab ka 

palga- ja pensionilõhe; 

10. tuletab meelde, et oluline on tagada nõuetekohased avalikud teenused, eelkõige laste ja 

eakate eest hoolitsemine, arvestades, et sellised teenused on eriti olulised naiste jaoks, 

kuna neil on traditsiooniliselt olnud oluline roll noorte ja eakate pereliikmete eest 

hoolitsemisel; 

11. tervitab komisjoni võetud kohustust jätkata tööd ühise põllumajanduspoliitika 

lihtsustamiseks ning kutsub komisjoni üles võtma nõuetekohaselt arvesse kõiki 

asjakohaseid ettepanekuid edasiseks lihtsustamiseks ja sihipäraseks käsituseks; 

12. juhib tähelepanu sellele, kui tähtsat rolli mängivad traditsioonilised teadmised ja 

toiduained, eriti ELi äärepoolseimates piirkondades, mägipiirkondades ja ebasoodsate 

tingimustega piirkondades, ning Euroopa kvaliteedikavade, nagu näiteks kaitstud 

geograafilise tähise (KGT) majanduslik panus kohalike piirkondade jaoks; tuletab meelde, 

et Euroopa Parlament toetab üksmeelselt sellise kaitse laiendamist suuremale hulgale 

piirkondlikult toodetud kaupadele; rõhutab sellega seoses lisaks ELi kvaliteedikavade 

(kaitstud päritolunimetus / kaitstud geograafiline tähis / garanteeritud traditsiooniline 

toode) rolli elatusvahendite pakkumisel ja säilitamisel; tunnistab, et need kavad on 

laiemalt tuntud üksnes mõnes liikmesriigis, ja nõuab, et kogu liidus parandataks 

teadlikkust nende eelistest; 

13. rõhutab, kui oluline ja suure potentsiaaliga on Euroopas (ka mittepuidulisi ressursse 

hõlmav) säästev metsamajandamine, mis tagab töökohad, loob lisaväärtust ja annab väga 
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olulise panuse bioloogilise mitmekesisuse, kliima ja keskkonnakaitsega seotud eesmärkide 

saavutamisse; rõhutab vajadust võtta arvesse puidu mitmesuguseid kasutusviise, nii et 

kogu ressurssi arendataks kestlikult; juhib tähelepanu asjaolule, et ELil ei ole ühist 

metsapoliitikat ning seda silmas pidades peaks metsa majandamine vastama „Euroopa 

metsade“ (Euroopa metsade kaitset käsitlev ministrite konverents) raames esitatud 

nõuetele; 

14. rõhutab puidu ja muude metsasaaduste, näiteks korgi, ja puidust saadavate toodete, 

sealhulgas tekstiilkiudude kestliku tootmise tähtsust kestlike majandusmudelite 

väljatöötamisel ja roheliste töökohtade loomisel; 

15. rõhutab, et Vahemere piirkonna metsad ja dehesa agrometsandussüsteem, kus kestlik 

ekstensiivne loomakasvatus on sujuvalt ühendatud põllu- ja metsamajandustegevusega, 

aitavad saavutada bioloogilise mitmekesisuse kestlikkuse säilitamise ja kaitsmise 

eesmärke, et saada ÜPP raames tunnustust ja toetust; 

16. möönab, et metsa majandamiseks ja puidu väljaveoks on vaja paremat transporti ja 

logistikat; kutsub seetõttu liikmesriike üles välja töötama kliimat vähem kahjustavaid 

kestlikke logistika- ja raiesüsteeme; 

17. rõhutab, kui tähtis on, et kõikidel liikmesriikidel oleks ühine nägemus ja tegevusraamistik, 

juhtides erilist tähelepanu kestliku põllumajanduse arendamise põhiteguritele, nagu 

ressursside kestlik kasutamine ja kliimamuutuste poliitika; 

18. rõhutab, kui oluline on põllumajandusettevõtete ja biomajanduse jaoks bioenergia, kuna 

taastuvenergia tootmine, salvestamine, jaotamine ja kohapeal kasutamine aitab 

täiendavate müügiks mõeldud toodete pakkumisega kindlustada põllumajandustootjate 

sissetulekut ning nii luua kui ka säilitada kvaliteetseid töökohti maapiirkondades; rõhutab, 

et bioenergia arendamist tuleb jätkata kestlikult ning see ei tohi takistada toidu ja sööda 

tootmist; toonitab, et energiavajaduste rahuldamiseks tuleks pigem ergutada selliste 

jäätmete ja kõrvalsaaduste kasutamist, mis ei ole kasulikud üheski muus protsessis; 

19. märgib, et tootmis- ja tarneahelas tekkinud toidukao ja toidujäätmete vastu võitlemine on 

kestliku arengu oluline aspekt, mida põllumajandus peab toetama; rõhutab, et 

biomajandus, mille raames kasutatakse põllumajandus- ja toidujäätmeid (mida ei saa 

kuskil mujal kasutada) ja sõnnikut, näiteks biogaasijaamad, biokütuse rafineerimistehased 

ja väetiste tootmised, on samuti üks vahenditest, mida võib ringmajanduse osana kasutada 

selleks, et aidata vähendada põllumajanduse keskkonnamõju, vähendades 

kasvuhoonegaaside heiteid ning õhku, pinnasesse ja veekogudesse paisatavaid 

saasteaineid, ning see võib samuti aidata kaasa tõhusamale ja kestlikumale 

ressursikasutusele; rõhutab, kui oluline on toetada teise samba raames sellise tehnoloogia 

kasutuselevõttu, mis võimaldab kasutada põllumajanduslikke jäätmeid, et parandada 

põllumajandussektori tõhusust; palub, et komisjon ja liikmesriigid investeeriksid vajaduse 

korral kõnealusesse tehnoloogiasse; 

20. rõhutab, kui suure tähtsusega on biokütuste tootmise kõrvalsaadused valgurikka 

loomasööda piirkondliku allikana, kuna aastatel 2012–2013 tuli sellest ligi 70 % importida 
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väljastpoolt ELi1; 

21. rõhutab loomakasvatussektori panust ELi majandusse ja kestlikusse põllumajandusse, eriti 

kui see on integreeritud põllumajandustootmise süsteemidesse; juhib tähelepanu asjaolule, 

et aktiivne toitainete tsükli juhtimine loomakasvatussektoris võib vähendada CO2, 

ammoniaagi ja nitraatide heidete keskkonnamõju; juhib lisaks tähelepanu kestliku 

põllumajanduse potentsiaalile aidata tõhustada põllumajanduslikku ökosüsteemi ja 

edendada kliimasõbralikku põllumajandussektorit; 

22. märgib, et liblikõieliste taimede kasvatamine viljavahelduse põhimõtete kohaselt võib olla 

kasulik nii põllumajandustootjate, loomade, bioloogilise mitmekesisuse kui ka 

kliimavajaduste seisukohast; palub komisjonil esitada valgurikaste kultuuride kava, mis 

hõlmab liblikõieliste taimede külvikordi; 

23. peab vajalikuks pidevate edusammude tegemist täppispõllumajanduses, digiteerimisel, 

energia ratsionaalsel kasutamisel, taime- ja tõuaretuses ning integreeritud taimekaitse 

süvalaiendamisel vastavalt vajadusele, kuna kestliku arengu eesmärkidel ja 

funktsionaalsel bioloogilisel mitmekesisusel põhinev suurem tõhusus aitab vähendada nii 

maavajadusi kui ka põllumajanduse keskkonnamõju; on seisukohal, et bioloogilise 

mitmekesisuse kasutamine põllumajandustootjate huvides võib aidata suurendada 

sissetulekut, mulla seisundit ja tulemuslikkust ning aidata kaasa kahjuritõrjele ja 

tolmlemise parandamisele; rõhutab seetõttu, kui oluline on parandada õigusraamistikku, et 

tagada õigeaegsed, tõhusad ja tulemuslikud otsustamismenetlused; rõhutab, et need nn 

arukad lahendused peaksid motiveerima ja toetama algatusi, mis on kohandatud selliste 

põllumajanduslike väikettevõtete vajadustele, kellel puudub mastaabisääst uutest 

tehnoloogiatest kasu saamiseks;  

24. peab oluliseks säilitada traditsiooniliste ja kohalike tõugude jõudlus ja seda arendada, 

võttes arvesse nende võimet kohaneda oma loomuliku keskkonna tingimustega, ning 

austada põllumajandustootjate õigusi taimi iseseisvalt aretada ning varuda ja vahetada eri 

liikide ja sortide seemneid, et tagada põllumajanduse geneetiline mitmekesisus; ei poolda 

mis tahes katseid patenteerida elusorganisme, taimi ja loomi, geneetilist materjali või 

põhilisi bioloogilisi protsesse, eriti kui see puudutab kohalikke tüvesid, sorte ja tunnuseid; 

25. on seisukohal, et selleks, et edendada Euroopa põllumajanduse tipptaset ja kvaliteeti ning 

viia Euroopa põllumajandus kooskõlla kestliku arengu tegevuskavaga 2030, on vaja 

jätkuvalt keskenduda teadustegevusele, innovatsioonile ja koolitusele ning investeerida 

põllumajandusalaste nõustamisteenuste osutamisse; rõhutab, kui tähtis on pidev 

ametialane areng uute tehnoloogiate valdkonnas, et suurendada tõhusust ja 

keskkonnasäästlikkust; nõuab seega jätkuvat teadus- ja arendustegevust seoses kõrge ja 

madala tehnoloogilise tasemega rakenduste ja taimekaitsega, sealhulgas madala 

riskiastmega bioloogilised pestitsiidid ja bioloogilised tõrjevahendid, et leida võimalusi 

veekasutuse vähendamiseks ja pinnase kvaliteedi parandamiseks; 

26. kutsub komisjoni üles esitama tegevuskava ja looma eksperdirühma, et teha tööd 

kestlikuma integreeritud taimekaitse juhtimissüsteemi nimel; rõhutab vajadust sellise 

taimekaitsesüsteemi järele, mis parandab sordiaretuse püüdluste, loomulike 

kaitsesüsteemide ja pestitsiidide kasutamise vastastikust mõju; 

                                                 
1 https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf  

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/103924/Schaefer_BCEPHearing.pdf
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27. tunnistab kestliku põllumajandusega seotud pikaajalisi probleeme ning kutsub komisjoni 

ja liikmesriike üles välja töötama järjepideva rahastamisega pikaajalist investeerimiskava 

alus- ja rakendusuuringute jaoks; kutsub komisjoni ja liikmesriike lisaks üles investeerima 

kestliku põllumajanduse valdkonna spetsialistide koolitusse ja andma võimalusi 

ekspertidega konsulteerimiseks; 

28. on seisukohal, et maapiirkondades tuleb edendada lairibaühenduse kättesaadavust ja 

transporditeenuste parandamist, et aidata kaasa mitte ainult keskkonnasäästlikkuse 

eesmärkide saavutamisele, vaid ka sellise majanduskasvu edendamisele maapiirkondades, 

mis on keskkondlikus, majanduslikus ja sotsiaalses mõttes täielikult kestlik. 
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