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ETTEPANEKUD

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

1. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon kavatseb kliimamuutuse väljakutsele vastata 
ja oma põllumajanduspoliitikat vastavalt muuta; rõhutab intensiivse loomakasvatuse osa 
kasvuhoonegaaside heites; palub komisjonil esitada õigusloomeettepanekud, mille
eesmärk on vähendada heitkoguseid, edendades ekstensiivsemat ja säästlikumat 
põllumajandust ja eelkõige loomakasvatust; 

2. rõhutab, et põllumajanduse avalik rahastamine peab olema seotud tulemustega 
keskkonna, looduse ja loomade heaolu valdkonnas ning sõltuma nende valdkondade 
oluliste keskkonda käsitlevate õigusaktide täitmisest (nõuetele vastavus); nõuab tungivalt, 
et komisjon ei nõrgendaks nn lihtsustamise teel praeguseid nõuetele vastavuse sätteid 
ning uuriks, kas need nõuded on piisavad, et tegeleda praeguse põllumajandussüsteemi 
keskkonnamõjuga; on veendunud, et nõuetele vastavuse süsteemi tuleks lisada sätted vee 
kasutamise ja kasvuhoonegaaside heite kohta; 

3. peab kahetsusväärseks, et komisjon lasi käest võimaluse tegeleda ulatuslikumalt ELi 
standarditele mitte vastava toidu ja sööda suurenenud impordiga seotud probleemidega 
ning seetõttu on ohus Euroopa Liidu saavutused avaliku abi sidumisel keskkonna-, 
sotsiaal- ja loomade heaoluga seotud tingimustega; 

4. on veendunud, et otsetoetuse lahtisidumine põllumajandustoodangust võib pikas 
perspektiivis aidata vähendada Euroopa põllumajanduse negatiivset keskkonnamõju, 
tingimusel, et sellega kaasneb suurem toetus maaelu säästvale arengule; 

5. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks säästva agroenergia tootmiste edendamiseks ühtse 
ettepanekute pakme, mis sisaldaks muu hulgas säästvate agrokütuste 
sertifitseerimissüsteemi ja nende kütuste tootmise miinimumnõudeid; 

6. nõuab suuremaid ümbersuunamismääri ja kvalifitseeritud kahanevaid ühtseid toetusi, sh 
keskkonnaga seotud ja sotsiaalseid ümbersuunamiskriteeriume; nõuab tungivalt, et 
komisjon eraldaks maaelu arengu poliitikale rohkem vahendeid; väljendab siiski muret 
liikmesriikide praeguse tendentsi üle keskendada oma maaelu arendamise programmid 
põllumajandusettevõtetesse investeerimisele; on veendunud, et maaelu arengu vahendeid 
tuleks kasutada eelkõige põllumajanduse keskkonnaprogrammideks, Leader-tüüpi 
meetmeteks ja teisteks terviklikumateks lähenemisviisideks säästvale maamajandusele; 

7. on mures, et kohustusliku maa tootmisest kõrvaldamise kaotamine vähendab 
säilitamiseks sobivate põllumajanduspiirkondade hulka ning palub komisjonil esitada 
õigusloomeettepanek looduslike elupaikade loomiseks või säilitamiseks ja ekstensiivseks 
tegevuseks, mis suurendab bioloogilist mitmekesisust, eelkõige suurima tootlikkusega 
põllumajanduspiirkondades; 

8. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ühtse ettepanekute pakme, et säilitada jätkusuutlikku 
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põllumajandustegevust eelkõige ebasoodsamates piirkondades, sest need on väga olulised 
bioloogiliselt mitmekesise põllumajandustootmise kaitsmiseks;

9. rõhutab püsirohumaade olulisust põllumajandusliku bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmisel ning palub komisjonil parandada õigusaktides nõrgad kohad, mis takistavad 
rohumaade muutmist taimekasvatusmaaks.
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