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Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 10 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 – võttes arvesse Euroopa 

kodanikualgatust „Keelustada glüfosaat 

ning kaitsta inimesi ja keskkonda 

toksiliste pestitsiidide eest“, 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B c 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 ELis esinev 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; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B q. arvestades, et maaelu arengu 

valdkonnas on vaja välja töötada erimeede 

– ELi integreeritud taimekaitse kaheksa 

põhimõtte alusel –, et soodustada 

pestitsiidide kasutamise märgatavat 

vähendamist ja julgustada rakendama 

mittekeemilisi alternatiive; 

B q. arvestades, et maaelu arengu 

valdkonnas on vaja välja töötada erimeede 

– ELi integreeritud taimekaitse kaheksa 

põhimõtte alusel –, et soodustada 

pestitsiidide kasutamise olulist 

vähendamist ja julgustada rakendama 

mittekeemilisi alternatiive; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. rõhutab, et ÜPP reform peaks 

aitama kaasa uue Euroopa toidusüsteemi 

loomisele kooskõlas kestliku arengu 

tegevuskava 2030 ja Pariisi kokkuleppe 

ümberkujundava iseloomuga; on 

seisukohal, et selleks on vaja üle minna 

„rohelise revolutsiooni“ paradigmalt 

„agroökoloogilise lähenemisviisi“ 

paradigmale, kooskõlas rahvusvahelise 

arengule suunatud 

põllumajandusteaduste ja tehnoloogia 

hindamise institutsiooni (IAASTD) 

järeldustega ning õigusega toidule 

tegeleva ÜRO eriraportööri soovitustega 

(A/HRC/34/48), mis eeldab 

põllumajanduse multifunktsionaalsuse 

tunnustamist ja kiiret üleminekut 

kemikaalide intensiivsel kasutamisel 

põhinevalt monokultuuride kasvatamiselt 

agroökoloogilistel põllumajandustavadel 

põhinevale mitmekesisele ja 

jätkusuutlikule põllumajandusele, 

tugevdades kohalikke toidusüsteeme ja 

väikepõllumajandustootmist ning toetades 

traditsioonilisi organisatsioonivorme; 

Or. en 
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Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  6 a. rõhutab, et võrdsete võimaluste 

tagamiseks on vaja ühist ELi lähtetaset, 

mis tagab kodanike õigused tervislikule 

keskkonnale ning tervislikule ja 

täisväärtuslikule toidule; on seisukohal, et 

see lähtetase tuleks kehtestada, et tagada 

kooskõla asjaomaste õigusaktide ja 

rahvusvaheliste kohustustega ning tagada 

keskkonna ja ühiskonna mitte 

kahjustamise põhimõtte järgimine; 

Or. en 
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Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  9 a. nõuab väljamaksete tulemuspõhist 

käsitlemist; teeb seetõttu ettepaneku 

kaasata näitajatena järgmised nõudmised: 

– sektoris töökohtade loomine ja 

säilitamine; 

– väikeste ja keskmise suurusega 

põllumajandusettevõtete püsimajäämine; 

– pinnase, liikide ja taksonite hea seisund 

ja bioloogiline mitmekesisus; 

– pealmise mullakihi kaitse ja loomine, 

pinnase katmine kaitseks erosiooni eest; 

– toitainekadude vähenemine ja 

veekvaliteedi paranemine; 

– bioloogiline mitmekesisus, sealhulgas 

linnuliikide ning looduslike tolmeldajate 

ja putukate rohkus; 

– pestitsiididest sõltuvuse piiramine ning 

integreeritud taimekaitse 

kasutuselevõtmine1;  

______________ 

1 Kooskõlas pestitsiidide säästva 

kasutamise direktiiviga 2009/128/EÜ ja 

määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 67. 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  25 a. lükkab tagasi maaelu arengu 

eelarve 25 % kärpe, nagu on esitatud 

hiljutises 2. mai 2018. aasta ettepanekus 

mitmeaastase finantsraamistiku (2021–

2027) kohta; rõhutab, et eelarvekärped 

põllumajanduse ja maaelu arengu 

valdkonnas ei tohi kaasa tuua 

ambitsioonikuse vähenemist võrreldes 

kehtiva ÜPPga; 

  

Or. en 
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Punkt 140 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

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 on kasulikud ja seda 

eelkõige mõne ELi põllumajandussektori 

suurimatele osalejatele, ja vajalikud liidu 

seisukoha tugevdamiseks ülemaailmsel 

põllumajandusturul ning 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; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

143. rõhutab, et kuigi on oluline jätkata 

tööd Euroopa põllumajandustoodete 

parema turulepääsu nimel, on Euroopa 

põllumajanduse kaitsmiseks vaja võtta 

sektoripõhiste probleemidega arvestavaid 

asjakohaseid meetmeid, nagu 

kaitsemehhanismid, kõige tundlikumate 

sektorite võimalik kõrvalejätmine 

läbirääkimistest ja vastastikkuse põhimõtte 

kohaldamine tootmistingimustes, et tagada 

ELi põllumajandustootjate ja nende 

välismaiste konkurentide vahel võrdsed 

tingimused; rõhutab, et Euroopa toodangut 

ei tohi ohustada madalama kvaliteediga ja 

nõuetele mittevastava impordiga; 

143. rõhutab, et kuigi on oluline jätkata 

tööd Euroopa põllumajandustoodete 

parema turulepääsu nimel, on Euroopa 

põllumajanduse kaitsmiseks vaja võtta 

sektoripõhiste probleemidega arvestavaid 

asjakohaseid meetmeid, nagu 

kaitsemehhanismid ELi ja kolmandate 

riikide väikestele ja keskmise suurusega 

põllumajandusettevõtjatele avalduva 

tõsise negatiivse sotsiaal-majandusliku 

mõju vältimiseks, kõige tundlikumate 

sektorite võimalik kõrvalejätmine 

läbirääkimistest ja vastastikkuse põhimõtte 

kohaldamine tootmistingimustes, et tagada 

ELi põllumajandustootjate ja nende 

välismaiste konkurentide vahel võrdsed 

tingimused; rõhutab, et Euroopa toodangut 

ei tohi ohustada madalama kvaliteediga ja 

nõuetele mittevastava impordiga; 

Or. en 
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Punkt 146 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  146 a. on ühtlasi seisukohal, et kaubad, 

mille tootmine on seotud raadamise, maa 

või ressursside hõivamise ja inimõiguste 

rikkumisega, ei tohiks saada pääsu ELi 

turule; 

Or. en 
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Punkt 168 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

168. tunnistab, et oluline on kaasata 

ÜPP otsuste tegemise protsessi asutused ja 

eksperdid, kes vastutavad tervishoiu- ja 

keskkonnapoliitika eest, mis mõjutavad 

bioloogilist mitmekesisust, kliimamuutusi 

ja õhu- ning pinnasesaastet ja veereostust; 

168. tunnistab, et ÜPP otsuste tegemise 

protsessi ja eelkõige liikmesriikide 

strateegilisse kavandamisse tuleks kaasata 

kõik asjaomased asutused ja eksperdid, kes 

vastutavad tervishoiu- ja 

keskkonnapoliitika eest, mis mõjutavad 

bioloogilist mitmekesisust, kliimamuutusi 

ja õhu- ning pinnasesaastet ja veereostust; 

Or. en 
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Punkt 171 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

171. tuletab meelde, et nälg ja alatoitlus 

arengumaades on suuresti seotud ostujõu 

puudumisega ja/või maapiirkonna vaeste 

suutmatusega end ise ära majandada; 

nõuab seepärast tungivalt, et EL aitaks 

aktiivselt arengumaadel ületada 

põllumajandusliku tootmisega seotud 

takistusi (nt kehv taristu ja halb logistika); 

171. tuletab meelde, et nälg ja alatoitlus 

arengumaades on suuresti seotud ostujõu 

puudumisega ja/või maapiirkonna vaeste 

suutmatusega end ise ära majandada; 

nõuab seepärast tungivalt, et EL aitaks 

aktiivselt arengumaadel ületada 

põllumajandusliku tootmisega seotud 

takistusi (nt kehv taristu ja halb logistika), 

muu hulgas peatades agressiivse 

exporditegevusega seotud dumpingu; 

Or. en 

 

 

 

 

  


