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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A a. arvestades, et üha suurenev 

ülemaailmne kaubandus tekitab nii uusi 

võimalusi kui ka uusi probleeme, mis on 

muu hulgas seotud keskkonna, 

kliimamuutuse, veekaitse, 

põllumajandusliku maa puudumise ja 

mulla degradeerumisega, ning seetõttu on 

vaja kohandada rahvusvahelise kaubanduse 

eeskirju, et oleks võimalik luua võrdsed 

tingimused, mille aluseks on õiglased ja 

kestlikud tingimused kaupade ja teenuste 

vahetamiseks, ning uuendatud ja tõhusad 

kaubanduse kaitsemehhanismid kooskõlas 

ELi olemasolevate sotsiaalsete, 

majanduslike, keskkonna-, tervishoiu-, 

sanitaar- ja fütosanitaarnormide ning 

loomade heaolu normidega; 

A a.  arvestades, et üha suurenev 

ülemaailmne kaubandus võib tekitada nii 

uusi võimalusi kui ka uusi probleeme, mis 

on muu hulgas seotud keskkonna, 

kliimamuutuse, veekaitse, 

põllumajandusliku maa puudumise ja 

mulla degradeerumisega, ning seetõttu on 

vaja kohandada rahvusvahelise kaubanduse 

eeskirju, et oleks võimalik luua võrdsed 

tingimused, mille aluseks on õiglased ja 

kestlikud tingimused kaupade ja teenuste 

vahetamiseks, ning uuendatud ja tõhusad 

kaubanduse kaitsemehhanismid kooskõlas 

ELi olemasolevate sotsiaalsete, 

majanduslike, keskkonna-, tervishoiu-, 

sanitaar- ja fütosanitaarnormide ning 

loomade heaolu normidega; 

Or. en 
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B c. arvestades, et on vaja tugevdada 

tootjate positsiooni toiduainete tarneahelas 

ning tagada ühtsel turul aus konkurents 

õiglaste ja läbipaistvate eeskirjadega, 

milles võetakse arvesse põllumajanduse 

eriomadusi suhetes tootjate ja toiduainete 

tarneahela muude osalejate vahel nii 

eelnevas kui ka järgnevas etapis, ning 

pakkuda stiimuleid riskide ja kriiside 

tulemuslikuks ennetamiseks, sh aktiivseid 

juhtimisvahendeid, millega on võimalik 

viia pakkumine ja nõudlus paremini 

omavahel vastavusse ning mida 

kasutatakse sektori tasandil avalike 

asutuste poolt, nagu on märgitud 

põllumajandusturgude töökonna aruandes; 

arvestades, et ka ÜPP kohaldamisalast 

väljapoole jäävaid aspekte, mis mõjutavad 

konkurentsivõimet ja 

põllumajandustootjate võrdseid tingimusi, 

tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta ja 

jälgida; 

B c. arvestades, et on vaja tugevdada 

tootjate positsiooni toiduainete tarneahelas 

ning tagada ühtsel turul aus konkurents 

õiglaste ja läbipaistvate eeskirjadega, 

milles võetakse arvesse põllumajanduse 

eriomadusi suhetes tootjate ja toiduainete 

tarneahela muude osalejate vahel nii 

eelnevas kui ka järgnevas etapis, ning 

pakkuda stiimuleid riskide ja kriiside 

tulemuslikuks ennetamiseks, sh aktiivseid 

juhtimisvahendeid, millega on võimalik 

viia pakkumine ja nõudlus ELis paremini 

omavahel vastavusse ning mida 

kasutatakse sektori tasandil avalike 

asutuste poolt, nagu on märgitud 

põllumajandusturgude töökonna aruandes; 

arvestades, et ka ÜPP kohaldamisalast 

väljapoole jäävaid aspekte, mis mõjutavad 

konkurentsivõimet ja 

põllumajandustootjate võrdseid tingimusi, 

nagu päritoluriigi kohustuslik märkimine, 

tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta ja 

jälgida; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. on seisukohal, et ELi eeskirjade, 

põhistandardite, sekkumisvahendite, ELi 

tasandil kokku lepitud kontrolli ja rahaliste 

eraldiste tugevas ühises raamistikus peab 

liikmesriikidel olema mõistlikul määral 

paindlikkust, et tagada 

põllumajandusettevõtjatele võrdsed 

tingimused ning eelkõige ELi 

lähenemisviis 1. samba toetustele, et tagada 

õiglase konkurentsi tingimuste järgimine; 

7. on seisukohal, et liikmesriikidel 

peab olema mõistlikul määral 

paindlikkust, ilma et see ohustaks ELi 

eeskirjade, põhistandardite, 

sekkumisvahendite, ELi tasandil 

kaasseadusandja poolt kokku lepitud 

kontrolli ja rahaliste eraldiste tugevat ühist 

raamistikku, et tagada 

põllumajandusettevõtjatele võrdsed 

tingimused ning eelkõige ELi 

lähenemisviis 1. samba toetustele, et tagada 

õiglase konkurentsi tingimuste järgimine; 

Or. en 
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140. on seisukohal, et kuigi 

kaubanduslepingud on kasulikud mõnele 

ELi põllumajandussektorile ja vajalikud 

liidu seisukoha tugevdamiseks 

ülemaailmsel põllumajandusturul ja toovad 

kasu kogu ELi majandusele tervikuna, 

kujutavad nad endast ka mitmeid 

probleeme, eelkõige väikese ja keskmise 

ulatusega põllumajandustootmise ja 

tundlike sektorite puhul, mida on vaja 

arvesse võtta, näiteks ELi sanitaar-, 

fütosanitaar-, loomade heaolu, keskkonna- 

ja sotsiaalsete standardite järgimine, mis 

eeldab kooskõla kaubanduspoliitika ja ÜPP 

teatavate eesmärkide vahel ning ei tohi viia 

Euroopa kõrgete standardite nõrgenemiseni 

ega ohustada tema maapiirkondi; 

140. on seisukohal, et kuigi 

kaubanduslepingud võivad olla kasulikud 

mõnele ELi põllumajandussektorile ja 

vajalikud liidu seisukoha tugevdamiseks 

ülemaailmsel põllumajandusturul ning 

tuua kasu kogu ELi majandusele 

tervikuna, kujutavad nad endast ka 

mitmeid probleeme, eelkõige väikese ja 

keskmise ulatusega põllumajandustootmise 

ja tundlike sektorite puhul, mida on vaja 

arvesse võtta, näiteks ELi sanitaar-, 

fütosanitaar-, loomade heaolu, keskkonna- 

ja sotsiaalsete standardite järgimine, mis 

eeldab kooskõla kaubanduspoliitika ja ÜPP 

teatavate eesmärkide vahel ning ei tohi viia 

Euroopa kõrgete standardite nõrgenemiseni 

ega ohustada tema maapiirkondi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

162. väljendab heameelt selle üle, et 

ELi põllumajanduslike huvide edendamisel 

on hiljutistel kahepoolsetel 

kaubandusläbirääkimistel saavutatud 

edusamme, eelkõige kvaliteetsete ELi 

põllumajanduslike toiduainete turulepääsu 

ja geograafiliste tähiste kaitse küsimuses 

kolmandates riikides; usub, et niisugust 

suundumust on võimalik jätkata ja 

parandada; 

162. nõuab hiljutistel kahepoolsetel 

kaubandusläbirääkimistel rohkemate 

edusammude tegemist ELi 

põllumajanduslike huvide edendamisel, 

eelkõige kvaliteetsete ELi 

põllumajanduslike toiduainete turulepääsu 

ja geograafiliste tähiste kaitse küsimuses 

kolmandates riikides; nõuab, et niisugust 

suundumust jätkataks ja süvendataks; 

Or. en 
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67. on seisukohal, et rangelt sel juhul, 

kui ühtsel turul on tagatud võrdsed 

võimalused, kui hoitakse ära 

konkurentsimoonutusi (eriti kaupade osas), 

kui on tagatud WTO eeskirjade järgimine 

ning keskkonna- ja kliimaeesmärkide 

saavutamise osas ei tehta kompromisse, 

tuleks vabatahtlik tootmiskohustusega 

seotud toetus säilitada, kuid seda tuleks 

kasutada ainult pärast seda, kui komisjon 

on esitanud hinnangu; leiab, et 

vabatahtlik tootmiskohustusega seotud 

toetus on vahend, mille abil käsitleda 

tundlike valdkondade vajadusi ja saavutada 

spetsiifilisi eesmärke, mis on seotud 

keskkonnaga, kliimaga või 

põllumajandustoodete kvaliteedi ja 

turustamisega, luua stiimuleid kõrgete 

loomade heaolu ja keskkonnastandardite 

rakendamiseks põllumajanduses ning 

lahendada konkreetseid probleeme, eeskätt 

neid, mis tulenevad struktuuriliselt 

ebasoodsamast konkurentsiolukorrast 

vähem soodsates ja mägipiirkondades, ning 

neid, mis on ajutised ja tulenevad näiteks 

vana toetusõiguste süsteemi muutmisest; 

on lisaks seisukohal, et vabatahtlik 

tootmiskohustusega seotud toetus on ka 

vahend, millega edendada tulevikus 

strateegilise tähtsusega tootmist, näiteks 

valgurikaste kultuuride tootmist, või 

67. on seisukohal, et rangelt sel juhul, 

kui ühtsel turul on tagatud võrdsed 

võimalused, kui hoitakse ära 

konkurentsimoonutusi (eriti kaupade osas), 

kui on tagatud WTO eeskirjade järgimine 

ning keskkonna- ja kliimaeesmärkide 

saavutamise osas ei tehta kompromisse, 

tuleks vabatahtlik tootmiskohustusega 

seotud toetus säilitada, kuid seda tuleks 

kasutada ainult pärast komisjoni 

teavitamist; leiab, et vabatahtlik 

tootmiskohustusega seotud toetus on 

vahend, mille abil käsitleda tundlike 

valdkondade vajadusi ja saavutada 

spetsiifilisi eesmärke, mis on seotud 

keskkonnaga, kliimaga või 

põllumajandustoodete kvaliteedi ja 

turustamisega, luua stiimuleid kõrgete 

loomade heaolu ja keskkonnastandardite 

rakendamiseks põllumajanduses ning 

lahendada konkreetseid probleeme, eeskätt 

neid, mis tulenevad struktuuriliselt 

ebasoodsamast konkurentsiolukorrast 

vähem soodsates ja mägipiirkondades, ning 

neid, mis on ajutised ja tulenevad näiteks 

vana toetusõiguste süsteemi muutmisest; 

on lisaks seisukohal, et vabatahtlik 

tootmiskohustusega seotud toetus on ka 

vahend, millega edendada tulevikus 

strateegilise tähtsusega tootmist, näiteks 

valgurikaste kultuuride tootmist; rõhutab 
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kompenseerida vabakaubanduslepingute 

mõju; rõhutab lisaks, et vabatahtlik 

tootmiskohustusega seotud toetus on 

oluline ELi põllumajandustootmise 

mitmekesisuse, põllumajanduse tööhõive ja 

kestlike tootmissüsteemide säilitamiseks; 

lisaks, et vabatahtlik tootmiskohustusega 

seotud toetus on oluline ELi 

põllumajandustootmise mitmekesisuse, 

põllumajanduse tööhõive ja kestlike 

tootmissüsteemide säilitamiseks; 

Or. en 
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97. on seisukohal, et teise samba 

kogueelarvest tuleks minimaalne osa 

eraldada põllumajanduse keskkonna- ja 

kliimameetmetele, sealhulgas 

mahepõllumajandusele, CO2 sidumisele, 

mulla heale seisundile, kestliku 

metsamajanduse meetmetele, toitainete 

haldamise kavandamisele bioloogilise 

mitmekesisuse kaitseks ning 

tolmeldamisele ja loomade ja taimede 

geneetilisele mitmekesisusele; rõhutab 

sellega seoses, kui oluline on säilitada 

Natura 2000 toetused ning tagada, et need 

oleks piisavad, et olla 

põllumajandustootjatele tõeliseks 

stiimuliks; 

97. on seisukohal, et teise samba 

kogueelarvest tuleks piisav osa eraldada 

põllumajanduse keskkonna- ja 

kliimameetmetele, sealhulgas 

mahepõllumajandusele, CO2 sidumisele, 

mulla heale seisundile, kestliku 

metsamajanduse meetmetele, toitainete 

haldamise kavandamisele bioloogilise 

mitmekesisuse kaitseks ning 

tolmeldamisele ja loomade ja taimede 

geneetilisele mitmekesisusele; rõhutab 

sellega seoses, kui oluline on säilitada 

Natura 2000 toetused ning tagada, et need 

oleks piisavad, et olla 

põllumajandustootjatele tõeliseks 

stiimuliks; 

Or. en 

 

 


