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ETTEPANEKUD

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

A.  arvestades, et põllumajandusel ja metsandusel on oluline potentsiaal saaste vähendamises 
ning need võivad olla katalüsaatoriks kliimamuutuse ja globaalse soojenemise mõjude 
leevendamisel;

1. rõhutab, et põllumajandus on tootmissektor, mida mõjutavad kliimamuutuse tagajärjed ja 
surve, kuid samal ajal on see ka otseselt seotud kliimamuutuse leevendamise 
eesmärkidega, aidates vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning säästa 
veeressursse ja tagada nende nõuetekohane majandamine või hoogustades tootmist ja 
detsentraliseerides taastuvaid energiaallikaid; 

2. juhib tähelepanu sellele, et kuigi põllumajandussektor on andnud panuse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisse, tuleb sektori osalus kliimamuutusega 
võitlemises kaasata laiemasse toidu-põllumajanduse-energia kolmnurka; rõhutab, et 
selline osalus puudutab peamiselt biomassi paremat kasutamist, põllumajandusülejääkide 
kasutamise või säästvate biokütuste tootmise toetamise kaudu, säilitades samas 
kvaliteettoodete tootmise ja toiduohutuse kõrge taseme ning juhtides tarbijaid sellise 
toidumudeli suunas, mis annab suurema panuse keskkonna säästvasse majandamisse;

3. palub komisjonil näha ette rohkem eelarvevahendeid keskkonna ja kliima parandamisele 
suunatud uurimis- ja arendustegevuseks, koostöös kõigi asjaomaste osalejatega, eelkõige 
kodanikuühiskonna ja põllumajandustootjatega järgmistes esmatähtsates valdkondades:

a) kõrvalsaadustest ning põllumajandus- ja metsandusjäätmetest toodetud biogaasi ja 
biokütuste tootmine ja kasutamine, võttes arvesse biokütuste tootmise mõju 
keskkonnale (kaudne muutus maakasutuses, bioloogilise mitmekesisuse kadumine 
jne) ja toiduga kindlustatusele, ja võttes samuti arvesse Euroopa strateegilises 
energiatehnoloogia kavas (SET-kava) sisalduvaid suuniseid;

b) sõnniku ja säästvate väetiste tootmine ja kasutamine, eelistades orgaanilise ja 
loodusliku sõnniku ja väetise arendamist ja vähendades süsivesinikest valmistatud 
väetiste tarbimist; 

c) igat liiki põllumajandusjäätmete kasutamine;

d) loomakasvatusest pärit metaani vähendamine;

e) sõnnikust ja lägast pärit dilämmastikoksiidi (N2O) kontroll;

4. on seisukohal, et kuigi põllumajandus on paljude keskkonna ja kliimamuutusega seotud 
probleemide põhjus, on see ka oluline vahend nende lahendamiseks. seetõttu tuleb ühise 
põllumajanduspoliitika läbivaatamisel panna varasemast suuremat rõhku keskkonna 
aspektidele ja ELi püüdlustele võidelda kliimamuutusega;
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5. rõhutab, et Euroopa Liit vajab põllumajanduse jaoks sellist arengu- ja 
rahastamispoliitikat, mis kindlustaks toiduainete ohutuse ja kõrge kvaliteedi;

6. nõuab, et tulevases ühises põllumajanduspoliitikas pandaks rõhku tavadele, mis 
vähendavad loomakasvatusest, sealhulgas sööda muutustest ning sõnniku- ja 
lägakäitlusest pärit kasvuhoonegaase;

7. rõhutab vajadust töötada välja kaitsekavad põllumajandustootjatele, kes on sattunud 
äärmuslike ilmastikunähtuste tagajärjel raskustesse, ning julgustab arendama ja 
rakendama selliseid projekte nagu säästvad niisutusskeemid, mis aitavad kliimamuutuse 
mõjude vastu võidelda; 

8. rõhutab, et 2013. aasta järgset perioodi hõlmavas mitmeaastases finantsperspektiivis tuleb 
suurendada kliimamuutusega seotud põllumajandusvaldkonna teadusuuringute 
rahastamist, kui soovitakse üleminekut keskkonnasõbralikumatele tootmismeetoditele;

9. palub põllumajandussektoril teha olulisi jõupingutusi taastuvenergia detsentraliseeritud 
tootmise laiendamiseks ning eelkõige põllumajandusettevõtete energiakasutuse tõhususe 
parandamiseks ajakohastamise ja mõistliku energiaplaneerimise ning läbiproovitud 
energiatõhusate seadmete ja tavade kasutamise ja rakendamise kaudu; 

10. juhib tähelepanu asjaolule, et info- ja sidetehnoloogia ulatuslikum kasutamine võiks 
parandada mitmete tootmisetappide järelevalvet ning optimeerida nende juhtimist, et 
tõsta tootmisvahendite tootlikkust ning samas vähendada energiakulu ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid; rõhutab ka, et info- ja sidetehnoloogia ulatuslikum 
kasutamine, poliitikameetmete integreerimine, et edendada põllumajandustootjate 
koolitamist uute tehnoloogiate alal ning eriti innovatsiooni ja ettevõtluse toetamine noorte 
põllumajandustootjate seas on võtmeteemad, et muuta põllumajandust 
keskkonnasäästlikumaks ja konkurentsivõimelisemaks.

11. rõhutab, et püüdlused vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid põllumajandussektoris 
peavad samuti keskenduma heitkogustele, mida põhjustavad: 

– maakasutuse muutumise otsesed ja kaudsed mõjud;

– sisendite tootmine põllumajandusliku toidutööstuse poolt, eelkõige nende, mis on 
seotud vahe- ja lõpptoodete pikamaaveoga; on seetõttu seisukohal, et eelistada tuleks 
lühikesi tootmis-, töötlemis- ja tarbimissüsteeme.

12. juhib tähelepanu sellele, et kliimamuutus ei mõjuta kõiki ELi piirkondi samal määral ning 
seetõttu on ülioluline seada esikohale need piirkonnad, mis kannatavad tõenäoliselt kõige 
tõsisemate tagajärgede all; juhib tähelepanu sellele, et temperatuuri tõus ning põud ja 
ulatuslikud metsatulekahjud tekitavad Lõuna-Euroopa riikides suure kõrbestumise ohu, 
koos kõigi tagajärgedega põllumajandusettevõtete elujõulisusele, ja põhjustavad 
põllumajanduspiirkondade kasutamise lõpetamist, bioloogilise mitmekesisuse vähenemist 
ja loodusvarade ammendumist; palub seetõttu, et kõikides ühenduse meetmetes, millega 
rahastatakse põllumajanduse kohanemist uute, kliimamuutusest tulenevate 
probleemidega, tuleks täielikult arvesse võtta piirkondlikku mõõdet, et kliimamuutus ei 
oleks tegur, mis süvendaks veelgi ELi piirkondade vahelisi majanduslikke ja 
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keskkonnaalaseid erinevusi; 

13. juhib tähelepanu sellele, et biomassi tootmise suurenemine energia saamiseks võib kaasa 
tuua toiduhindade kõikumist; selleks et vähendada põllumajandustootjate sissetulekuga 
seotud ohte, peaks toiduainete tootmise ja biomassi tootmise vahel olema mõistlik 
tasakaal;

14. rõhutab vajadust parandada meetmeid põllumajandussektori kohanemiseks globaalse 
soojenemisega mullakaitse ja veemajanduse valdkonnas.

15. rõhutab, et biomassi kasutamisel tuleb rakendada säästvuse põhimõtet; seetõttu tuleb 
julgustada selle kasutamist võimalikult põllumajandusliku tooraine tootmiskoha lähedal; 
see vähendaks transpordi põhjustatud energiakadu;

16. juhib tähelepanu sellele, et biomassi kasutamine soojuse tootmiseks võib oluliselt 
vähendada kliimamuutuse kahjulikku mõju ning palub seetõttu komisjonil ja 
liikmesriikidel määrata maaelu arengu rahastamisvahenditest toetusi maapiirkondade 
avalikele asutustele, kes lähevad üle bioenergial põhinevatele küttesüsteemidele;

17. peab põllumajandustootjate jaoks oluliseks info- ja sidetehnoloogiate ulatuslikumat 
kasutamist, et vähendada kliimamuutuse negatiivseid mõjusid; info- ja sidevahendite 
kasutamist tuleb toetada muu hulgas seoses maaharimise, taimetervise, meteoroloogia ja 
õigusaktide järelevalvega;

18. rõhutab, et metsadel on kliimapoliitikas järjest tähtsam roll ja need on olulised sellistes 
valdkondades nagu süsinikdioksiidi kogumine ja erosioonikaitse; seetõttu tuleb ühise 
põllumajanduspoliitika raames tagada metsastamise ja metsakaitse suurem rahastamine; 
lisaks tuleb metsamajandus integreerida Kyoto-järgsesse kliimamuutusrežiimi;

19. juhib tähelepanu sellele, et metsad annavad olulise panuse vee tõhusasse haldamisse; 
liikmesriike tuleb seetõttu julgustada metsa nii majandama, et see vähendaks 
hüdroloogilise režiimi erinevusi põua ja üleujutuste perioodide vahel, vähendades seeläbi 
põudade ja üleujutuste negatiivseid mõjusid põllumajandusele, energia tootmisele ja 
elanikkonnale;
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