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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja 

maaelu arengu komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) näol on tegu ELi kõige 

integreerituma ja edukama poliitikaga, mis on aluseks Euroopa integratsioonile ja peab 

ka edaspidi jääma ambitsioonika eelarvega ühiseks poliitikaks; 

B. arvestades, et ÜPP eesmärgiks on toiduohutuse tagamine, toiduainetega varustamise 

sõltumatus ning ELi põllumajandussüsteemide ja -territooriumite vastupidavus ja 

jätkusuutlikkus; 

C. arvestades, et valdkondliku ja ühise poliitikana peab ÜPP julgustama ja tugevdama iga 

põllumajandustootja pingutusi keskkonnaprobleemide lahendamiseks ning edendama 

üleminekut põllumajandusele, mis ühendaks endas majandusliku tõhususe ja 

keskkonnahoidlikkuse standardeid; 

D. arvestades, et keskkonnasäästlikumaks muutmise meetmed on keerukad ja ebatõhusad; 

E. arvestades, et kaalukate tulemuste saavutamiseks on vaja ümbersõnastatud ühist 

põllumajanduspoliitikat, et kaasseadusandjatele on vaja anda vahendid nendele seatud 

ülesannete täitmiseks sätestatud ajaraamistikus ning et ebakindlust esineb ka seoses 

Brexitiga;  

F. arvestades, et kliima- ja sanitaarriskide mõju põllumajandusele kasvab ning et on vaja, 

et ÜPP käsitleks seda konkreetsete vahenditega; 

1. nõuab ühist põllumajanduspoliitikat, mille peamiseks prioriteediks oleks iga Euroopa 

põllumajandusettevõtte üleminek ettevõtlusele, mis ühendab endas majandusliku 

tõhususe ja keskkonnahoidlikkuse standardeid; 

2. nõuab, et säilitataks toetusmeetmete tõhustatud nõuetelevastavusele tugineva esimese 

samba terviklikkus, mille sihiks on võimalikult palju suurendada oodatavat tulemust iga 

põllumajandustootja jaoks; 

3. nõuab sellist ELi tasandil määratletud esimest sammast, mis tunnustaks otsetoetuste 

olulisust ning sisaldaks samba eelarve osakaalust kuni 30 protsendi ulatuses lepingulise 

suunamise skeemi, mille eesmärgiks oleks minna üle põllumajandusele, mis ühendab 

endas majandusliku tõhususe ja keskkonnahoidlikkuse standardeid; 

4. nõuab uuendatud teist sammast, mis oleks vähemkeerulisem ja tõhusam ning 

keskenduks tõeliselt stimuleerivatele territoriaalseile ja valdkondlikele poliitikatele, mis 

paigutaksid kohalike probleemide lahendamise keskmesse põllumajanduslik-

keskkondlikud algatused, investeeringud, koolitused, teadustöö ja innovatsiooni; 

5. leiab, et vaid sellise mudeli abil saab saavutada ELi keskkonna ja maaelu arendamise 

ambitsioonikaid eesmärke; 

6. leiab, et ÜPP peab endas sisaldama ka ambitsioonikat Euroopa rohelise energia 

strateegiat, mis keskendub taimsete valkude kaastootmisel põhineva eriti säästvate 
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biokütuste edendamisele; 

7. palub komisjonil tagada, et iga imporditud põllumajandustoote puhul kontrollitaks selle 

vastavust samadele sanitaar- ja sotsiaalstandarditele nagu ELi toodete puhul; palub 

komisjonil hinnata süstemaatiliselt kõigi kaubanduslepingute sätteid, mis käsitlevad 

põllumajandusvaldkonda, ning pakkuda välja kindlad strateegiad selle tagamiseks, et 

ükski põllumajandussektor ei peaks kolmanda riigiga sõlmitud kaubanduslepingu tõttu 

kannatama. 

 


