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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 101 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

101. kinnitab, et ajakohastatud ühine 

põllumajanduspoliitika (ÜPP) on toiduga 

kindlustatuse ja toiduga varustamise 

sõltumatuse, maapiirkondade 

elanikkonna ja tööhõive säilitamise, 

kestliku arengu, keskkonna, 

põllumajanduse ja metsanduse 

jätkusuutlikkuse ning eurooplastele 

tervislike, kvaliteetsete ja taskukohaste 

toiduainete pakkumise alus; juhib 

tähelepanu sellele, et vajadus toiduainete 

järele on kasvanud ja tervishoiunõuded on 

karmistunud, samamoodi nagu on 

kasvanud vajadus toetada 

põllumajandustootjate üleminekut 

keskkonnahoidlikumatele 
põllumajandustavadele ja võidelda 

kliimamuutuste vastu; toonitab vajadust 

tagada põllumajandustootjate 

sissetulekute kindlus ning tugevdada ÜPP 

ja avalike hüvede pakkumise vahelisi 

seoseid; rõhutab, et ÜPP on üks kõige 

integreeritumaid poliitikaharusid ja seda 

rahastatakse peamiselt ELi tasandil, 

mistõttu asendab see riiklikke kulutusi; 

101. rõhutab, et põllumajanduspoliitika 

peab olema jätkusuutlik, ning kinnitab, et 

ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) tuleb 

tingimata ajakohastada, et saavutada selle 

eesmärgid, mis on sätestatud 

aluslepingutes; rõhutab, et tuleb tagada, 

et ÜPP kohaselt tehtud kulutustega 

saavutataks seatud eesmärgid; rõhutab 

sellega seoses, et poliitikavaldkondi tuleb 

üksteisele rohkem lähendada, et 

parandada loodusvarade säästvat 

majandamist ja selleks ÜPPs ette nähtud 

vahendite säästlikku kasutamist; juhib 

tähelepanu sellele, et teadus- ja 

arendustegevuse taristu taastamine, 

ajakohastamine ja laiendamine ning 

vajaliku täiendusõppe toetamine on 

peamised tegurid, millega soodustada 

uuendustegevust ja toetada üleminekut 

säästvamatele ja kliimahoidlikematele 
põllumajandustavadele, mis tagavad 

toiduga kindlustatuse ja toiduohutuse; 

väljendab heameelt strateegilise 

käsitlusviisi üle, mille komisjon esitas 

oma teatises „Toidutootmise ja 

põllumajanduse tulevik“ ning mille 

kohaselt antakse liikmesriikidele 

paindlikumad võimalused leida sobivad 

vahendid, millega korraldada oma 

põllumajandussektor selliselt, et selles 

tegutsetaks võimalikult tõhusalt ühiste 
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keskkonnaeesmärkide saavutamise nimel; 

toonitab peale selle, et tuleb tugevdada 

ÜPP ja tegelikku lisaväärtust omavate 

avalike hüvede pakkumise vahelisi seoseid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

102. toonitab, et ELi 27 liikmesriigi 

jaoks ette nähtud ÜPP eelarve tuleks 

järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 

jätta vähemalt praegusele tasemele 

(püsivhindades); rõhutab, et järgmise 

ÜPP ees seisvad uued probleemid 

nõuavad vastavalt praeguse poliitika ja 

tulevaste vajaduste analüüsile piisavate 

rahaliste vahendite eraldamist; rõhutab, et 

otsetoetused loovad selget ELi lisaväärtust 

ja tugevdavad ühtset turgu, hoides ära 

liikmesriikidevahelised 

konkurentsimoonutused; on vastu 

igasugusele taasriigistamisele ja sellega 

seoses ka igasugusele otsetoetuste 

riiklikule kaasrahastamisele; rõhutab 

vajadust jätkata meetmeid, mille abil 

säilitada tootmine kaitsetute piirkondade 

jaoks üliolulistes sektorites, reformida 

põllumajanduse kriisireservi, suurendada 

rahastamist kooskõlas tundlike sektorite 

mitmesuguste tsükliliste kriiside 

lahendamisega, luua uusi vahendeid, mis 

võiksid vähendada hindade volatiilsust, 
ning suurendada kõrvalisele asukohale ja 

saarelisele asendile vastavate 

valikmeetmete programmide (POSEI) 

rahastamist; nõuab tungivalt, et komisjon 

jätkaks otsetoetuste ühtlustamist ja tagaks 

toiduainete tarneahela jaoks vajaliku 

102. rõhutab, et ÜPP eelarve tuleks 

järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 

muuta lihtsamaks ja tulemuspõhiseks, 

ning toonitab, et vaja on sihipärast 

käsitlust ning tuleb tagada jälgimine ja 

seire, et anda eelarve täitmise 

kinnitamisele alus; rõhutab, et järgmise 

ÜPP jaoks on vaja piisavat rahaeraldist, 

mille puhul on põllumajandussektorile 

antavad toetused seotud tulemuste 

saavutamise ja avalike hüvede 

pakkumisega, kuid juhib tähelepanu 

sellele, et on ka kaitsetuid piirkondi, mille 

jaoks üliolulistes sektorites 

tootmistegevuse säilitamiseks tuleb jätkata 

meetmete võtmist; rõhutab, et 

põllumajanduslik tootmine tuleb tagada 

igal pool ELis, sealhulgas looduslikust 

eripärast tingitud piirangutega 

piirkondades; rõhutab, et põllumajanduse 

kriisireservi tuleb reformida ning luua 

uued vahendid ja mehhanismid, mille abil 

on võimalik hinnavolatiilsust leevendada; 

nõuab tungivalt, et komisjon tagaks 

toiduainete tarneahela jaoks vajaliku 

finants- ja õigusraamistiku, et võidelda 

ebaausate kaubandustavade vastu; 
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finants- ja õigusraamistiku, et võidelda 

ebaausate kaubandustavade vastu; juhib 

tähelepanu asjaolule, et ELi 

maapiirkondades on suured probleemid ja 

need vajavad seetõttu konkreetset toetust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

103. rõhutab kalandussektori, 

merekeskkonna ja sinise majanduse 

sotsiaal-majanduslikku ja ökoloogilist 

tähtsust ning nende osatähtsust ELi 

säästva toiduga varustatuse sõltumatuse 

jaoks, pidades silmas, et need aitavad 

tagada Euroopa vesiviljeluse ja kalanduse 

jätkusuutlikkust ja leevendada 

keskkonnamõju; juhib tähelepanu sellele, 

et ühine kalanduspoliitika kuulub ELi 

ainupädevusse; rõhutab sellega seoses 

vajadust säilitada selle poliitika 

elluviimiseks eraldiseisev, suure mahuga, 

sõltumatu ja kättesaadav kalandusfond; 

kutsub üles taastama kalanduspoliitikas 

kõrvalisele asukohale ja saarelisele 

asendile vastavate valikmeetmete 

programmi, kuna see on Euroopa 

äärepoolseimate piirkondade jaoks väga 

oluline; nõuab, et rahalised eraldised 

kalandussektorile säilitataks vähemalt 

praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 

tasemel ja et assigneeringuid merendusele 

suurendataks, kui kerkivad esile uued 

vajadused; hoiatab nn karmi Brexiti 

võimaliku kahjuliku mõju eest sellele 

sektorile; märgib, et täiendavaid 

rahastamisvõimalusi võivad lisaks 

tagastamatule abile pakkuda ka muud 

rahastamisvahendid; 

103. rõhutab kalandussektori, 

merekeskkonna ja sinise majanduse 

sotsiaal-majanduslikku ja ökoloogilist 

tähtsust; juhib tähelepanu sellele, et ühise 

kalanduspoliitika raames toimuv mere 

bioloogiliste ressursside kaitsmine kuulub 

ELi ainupädevusse; rõhutab, et väga tähtis 

vahend, milles ühist kalanduspoliitikat 

rahastatakse, on Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfond (EMKF); rõhutab, et 

EMKF on kaasrahastamismehhanism, ja 

rõhutab sellega seoses, et ühise 

kalanduspoliitika eesmärkide 

saavutamiseks – eelkõige 

konkurentsivõimelise, keskkonnahoidliku, 

majanduslikus mõttes mõistliku ning 

sotsiaalselt vastutustundliku kalandus- ja 

vesiviljelussektori toetamiseks – tuleb 

alles jätta spetsiaalne, läbipaistev ja 

hõlpsasti kasutatav kalandusfond; hoiatab 

nn karmi Brexiti võimaliku kahjuliku mõju 

eest sellele sektorile ning märgib, et 

kalandus- ja merendusmeetmete 

rahastamiseks võiks kasutada ka muid 

ELi eelarve rahastamisvahendeid; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

109. on valmis kaaluma välistegevuse 

rahastamisvahendite jaoks lihtsustatud ja 

ühtse struktuuri kasutamist, tingimusel et 

seeläbi suurendatakse läbipaistvust, 

vastutust, tõhusust, sidusust ja paindlikkust 

ning järgitakse aluseks olevaid 

poliitikaeesmärke; nõuab, et 

ühinemiseelse abi, naabruspoliitika, 

arengupoliitika ja humanitaarabi jaoks 

säilitataks eraldiseisvad ja sihipärased 

rahastamisvahendid, sest neil on kindlad 

poliitilised eesmärgid ja 

rahastamisnõuded; märgib, et sellisesse 

struktuuri peaks kuuluma ka eelarvesse 

kantud ja kokkulepitud ülemmääradest 

väljaspool asuv Euroopa Arengufond 

(ilma Aafrika rahutagamisrahastuta) ning 

läbipaistvamalt esitatud asjaomased 

usaldusfondid ja rahastamisvahendid;

  

109. on valmis kaaluma välistegevuse 

rahastamisvahendite jaoks lihtsustatud ja 

ühtse struktuuri kasutamist, tingimusel et 

seeläbi suurendatakse läbipaistvust, 

vastutust, tõhusust, sidusust ja paindlikkust 

ning järgitakse aluseks olevaid 

poliitikaeesmärke; rõhutab, et neid 

eesmärke ei ole võimalik saavutada, kui ei 

ole olemas juhtimisstruktuuri, mille abil 

on võimalik teha poliitilist kontrolli, mis 

põhineb strateegial, on kaasav ja 

võimaldab aru anda ning mille kaudu 

saab Euroopa Parlament teha sisukat 

läbipaistavat demokraatlikku kontrolli; 

kutsub komisjoni ja Euroopa 

välisteenistust üles esitama reformikava, 

mille alusel kehtestada nende vahendite 

jaoks just selline juhtimisstruktuur; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  109 a. peab kiiduväärseks, et EL on 

pühendunud sellistele väärtustele nagu 

inimõigused, demokraatia, 

kodanikuühiskonna toetamine ja 

humanitaarabi, ning kiidab heaks eri 

sihid ja eesmärgid ning praeguste 

vahendite spetsiifilise poliitilise ja 

strateegilise väärtuse; rõhutab, et 

reformiga ei tohiks kahjustada ühegi 

vahendi poliitilisi eesmärke; mõistab 

muret, mis on tekkinud nende vahendite 

eriliste eesmärkide ja 

rakendamismehhanismide tõttu, ja nõuab 

seetõttu, et ühinemiseelse abi, 

naabruspoliitika, arengupoliitika, 

humanitaarabi, demokraatia ja 

inimõiguste säilitataks sõltumatud 

vahendid, sest neil on kindlad poliitilised 

eesmärgid ja rahastamisnõuded; märgib, 

et sellisesse struktuuri peaks kuuluma ka 

eelarvesse kantud ja kokkulepitud 

ülemmääradest väljaspool asuv Euroopa 

Arengufond (ilma Aafrika 

rahutagamisrahastuta) ning 

läbipaistvamalt esitatud asjaomased 

usaldusfondid ja rahastud; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 127 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  127 a. on seisukohal, et kui järgmises 

mitmeaastases finantsraamistikus 

lepitakse kokku enne Euroopa 

Parlamendi valimisi, peaks valdkondlikud 

õigusaktid, millega luuakse järgmise 

põlvkonna ELi programmid ja mille üle 

peab läbirääkimisi praegune 

parlamendikoosseis, vastu võtma 

järgmine parlamendikoosseis; 

Or. en 
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Punkt 127 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  127 b. on seisukohal, et järgmine 

parlamendikoosseis võib kuue kuu 

jooksul pärast Euroopa Parlamendi 

valimisi nõuda parlamendiliikmete 

absoluutse häälteenamusega, et komisjon 

esitaks ettepaneku vaadata läbi 

valdkondlikud õigusaktid, millega luuakse 

järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

jaoks ELi jätkuprogrammid ja mille võttis 

vastu eelmine parlamendikoosseis; 

Or. en 

 

 


