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ET

ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab põllumajandustootjate olulist rolli toiduainete tootmises ja seda, kuidas see 
sõltub sellistest loodusvaradest nagu pinnas, vesi ja metsad; tunnistab metsade 
multifunktsionaalsust;

2. märgib, et põllumajanduse roll laieneb, kuna maailma rahvastiku kasv nõuab suuremat 
toidutootmist; on seetõttu seisukohal, et kõik edasised meetmed peavad käsitlema 
selliseid küsimusi nagu jätkusuutmatu maakasutuse ja majandamistavade ennetamine, 
toimetulek looduslike häiringutega ja kliimamuutuste leevendamine;

3. rõhutab vajadust edendada säästvalt sisseostetud kaupade tarbimist, kehtestades ELi 
imporditud raadamisvabade toodete märgistamise ja sertifitseerimise süsteemi ning 
lisades raadamisvaba aspekti ELi kaubanduslepingutesse ja muudesse mitmepoolsetesse 
lepingutesse;

4. rõhutab vajadust teha täiendavaid märkimisväärseid edusamme ELi valgurikaste 
põllumajanduskultuuride strateegia väljatöötamisel ja rakendamisel ning valgurikaste 
kultuuride jõulise tootmise tagamisel ELis;

5. innustab komisjoni tagama, et kõiki asjaomaseid sidusrühmi täielikult hõlmav 
sidusrühmade platvorm integreeritaks õigusraamistikku;

6. rõhutab, kui oluline on arendada edasi olemasolevaid süsteeme, nagu tegevuskava 
FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - metsaõigusnormide täitmise 
järelevalve, metsahaldus ja puidukaubandus), et võimaldada teadmiste ja hariduse 
edasiandmist partneritele väljaspool ELi;

7. on seisukohal, et metsade raadamise põhjustega tuleks tegeleda ELi 
poliitikaraamistikus, tagada seejuures metsaga seotud poliitikavaldkondade sidusus, 
vähendada metsadele avaldatavat survet, arendada innovatiivsemat ja tõhusamat 
põllumajandust ELis ja väljaspool seda ning vähendada uute tehnoloogiate abil 
toidukadu kogu toiduahelas; leiab, et teemat, mis puudutab suurt nõudlust toidu järele, 
tuleks käsitleda tehnilise abi, põllumajandusorganisatsioonide koostöö ja teadmussiirde 
kaudu;

8. rõhutab säästva metsamajandamise tähtsust ELis ja kolmandates riikides, mis on oluline 
tegur agrometsandusega tegelevate metsaomanike ja põllumajandustootjate sissetuleku 
tagamisel ning metsade vastupanuvõime parandamisel.


