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1. Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 

Teine raport: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmisest keeldumise kohta 

hääletus: otsus  

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon  

(terviktekst) 

NH + 615, 0, 1 

 

Vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 2 punkti b. 
 

 

2. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC 

Teine raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon  

(terviktekst) 

NH + 501, 107, 17 

 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 2 punkti a). 
 

 

3. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS 

Teine raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 
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Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus 

(terviktekst) 

 +  

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 498, 108, 18 

 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 2 punkti a). 
 

Mitmesugust 

Parandus: kõik keeleversioonid, v.a BG, IT, PT ja SV. 
 

 

4. 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja 

tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte 

Teine raport: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 

hääletus: otsus  

(terviktekst) 

EH + 436, 170, 15 

Resolutsiooni ettepanek 

hääletus: resolutsioon  

(terviktekst) 

NH + 441, 166, 19 

 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse hääletamisega kaasneb raamatupidamiskontode 

sulgemine (vt kodukorra V lisa artikli 5 lõike 2 punkti a). 
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5. Olukord Põhja-Iraagis / Mosulis 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-
1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-1159/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD) 

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 2 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst NH + 499, 105, 21 

§ 23 § originaaltekst NH + 600, 0, 21 

põhjendus B 4 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 488, 11, 128 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: § 17 

ENF: § 23 

Vert/ALE: lõpphääletus 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

EFDD: § 17 
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6. Ajakirjanike olukord Türgis 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-
1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Fraktsiooni resolutsiooni ettepanek 

B8-1158/2016  ENF NH - 83, 537, 2 

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-1162/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

pärast § 7 2 ENF  -  

§ 8 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

pärast § 9 3 ENF NH - 93, 518, 12 

pärast põhjendust E 1 ENF  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: muudatusettepanek 3 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ENF: 

§ 8 

1. osa: „toonitab, et Türgit ähvardab reaalne terrorismioht; kordab siiski, et Türgi laialt 

määratletud terrorismivastaseid õigusnorme ei tohiks kasutada ajakirjanike 

karistamiseks väljendusvabaduse kasutamise eest;“ 

2. osa: „nõuab kiiremas korras Veneetsia komisjoni 2016. aasta märtsi soovituste 

rakendamist ja terrorivastaste seaduste reformi;“, v.a sõnad „Veneetsia komisjoni 

2016. aasta märtsi soovituste“ ning „ja“ 

3. osa: „Veneetsia komisjoni 2016. aasta märtsi soovituste“ ning „ja“ 

 
§ 9 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Euroopa välisteenistust ja“ 

2. osa: need sõnad 
 

Mitmesugust 

Ruža Tomašić (fraktsioon ECR) ja Beatrix von Storch (fraktsioon EFDD) allkirjastasid samuti 

resolutsiooni ühisettepaneku RC-B8-1162/2016.  

Mario Borghezio (fraktsioon ENF) allkirjastas samuti resolutsiooni ettepaneku B8-1158/2016. 
 

 

7. Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-

1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Fraktsiooni resolutsiooni ettepanek 

B8-1120/2016  ECR  -  

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-1122/2016  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 1 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 2 § originaaltekst osa   

1/EH + 354, 265, 4 

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 4 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 4 1 GUE/NGL osa   

1/NH - 189, 418, 16 

2/NH - 156, 436, 25 

pärast § 5 2 GUE/NGL NH - 185, 410, 27 

§ 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 347, 266, 8 

3 +  

§ 7 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 13 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 13 3 GUE/NGL osa   

1/NH - 159, 432, 30 

2/NH - 129, 456, 30 

§ 14 § originaaltekst eraldi +  

§ 19 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

volitus 10 § originaaltekst eraldi +  

volitus 11 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus B § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus D § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus H § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus M § originaaltekst eraldi +  

põhjendus N § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus P § originaaltekst eraldi +  

põhjendus Q § originaaltekst eraldi +  

põhjendus T § originaaltekst eraldi/EH + 280, 239, 101 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 415, 124, 74 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 1, 2, 3 

ECR: lõpphääletus (RC-B8-1122/2016) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: § 2 

S&D: põhjendus T 

ECR: volitused 10, 11, põhjendus M, §§ 13, 14 

GUE/NGL: § 4 

EFDD: põhjendused P, Q, § 4 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

põhjendus B 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nagu Venemaa Föderatsiooni ja Ameerika Ühendriikide ning 

India ja Pakistani“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus D 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „Ameerika Ühendriikidel, Venemaal, Ühendkuningriigil, 

Prantsusmaal, Hiinal, Indial, Pakistanil, Iisraelil ja Korea Rahvademokraatlikul 

Vabariigil (KRDV)“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus H 

1. osa: „arvestades, et NPT kolme samba (tuumarelvastuse leviku tõkestamine, 

desarmeerimine ja koostöö tuumaenergia rahumeelsel kasutamisel) peamisi 

eesmärke on vaja veelgi tugevdada;“ 

2. osa: „arvestades, et NPT-le alla kirjutanud tuumariigid uuendavad ja tugevdavad oma 

tuumaarsenali, viivitavad selle vähendamise või täieliku likvideerimisega ega 

kiirusta loobuma tuumaheidutuse sõjalisest doktriinist;“ 

 
§ 1 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tuumarelvade taastõusu aktiivseks heidutusvahendiks ning“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 2 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sealhulgas vähendades tuumarelvade kasutusvalmidust ja 

viies need stardipositsioonidelt ladudesse, vähendades tuumarelvade rolli sõjalistes 

doktriinides“ ja „kiiresti“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 11 

1. osa: „taunib asjaolu, et vastupidiselt loodetule on tuumariikide strateegilises 

planeerimises hakatud uuesti tuumarelvadega rohkem arvestama nõuab dialoogi 

süvendamist kõikide tuumariikidega, et viia ellu ühine tegevuskava 

tuumalõhkepeade varude järkjärguliseks vähendamiseks;” 

2. osa: „toetab eriti meetmeid, mida USA ja Venemaa on võtnud oma paigutatud 

tuumarelvade arvu vähendamiseks vastavalt uuele START-lepingule;“ 
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GUE/NGL: 

põhjendus N 

1. osa: „arvestades, et NATO 2010. aasta strateegiline kontseptsioon ja 2012. aasta 

läbivaadatud heidutus- ja kaitseseisukoht kohustavad NATOt looma tingimusi 

tuumarelvavaba maailma kujunemiseks; arvestades, et NATO tuumarelvastuse 

jagamise lepingute ja kahepoolsete lepingute kohaselt paiknevad viies NATO 

liikmesriigis, kellel endal tuumarelvi ei ole (Belgia, Saksamaa, Itaalia, Madalmaad ja 

Türgi), endiselt hinnanguliselt 150–200 USA-le kuuluvat juhitamatut lühimaa-

tuumapommi, mida loetakse taktikalisteks või substrateegilisteks tuumarelvadeks,“ 

2. osa: „ning arvestades, et need relvad on sinna paigutatud vastavalt NATO kehtivale 

poliitikale;“ 

 
§ 19 

1. osa: „väljendab heameelt seoses ELi üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia 

esitamisega ning“ 

2. osa: „nõuab tungivalt, et Euroopa välisteenistus järelmeetmena ajakohastaks ja laiendaks 

2003. aasta massihävitusrelvade leviku vastast ELi strateegiat ja 2009. aasta uusi 

tegevussuundi, võttes arvesse eespool kirjeldatud teemasid ja probleeme, et EList 

saaks tuumadesarmeerimist ja massihävitusrelvade leviku tõkestamist käsitlevate 

mitmepoolsete lepingute tugevdamisel ja edendamisel kandev jõud;“ 

 
ENF: 

§ 7 

1. osa: „kutsub ELi liikmesriike üles toetama sellise konverentsi kokkukutsumist 2017. 

aastal ja konstruktiivselt osalema selle töös“ 

2. osa: „ning palub, et kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini ning 

Euroopa välisteenistus aitaksid 2017. aasta läbirääkimiskonverentsile 

konstruktiivselt kaasa;“ 

 
muudatusettepanek 1 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „lõpetaksid viivitamatult tuumalõhkepeade ja nende 

kandesüsteemide kvalitatiivse parandamise, arendamise, tootmise ning varumise;  

kutsub neid riike üles“ ja „taunib asjaolu, et NPT-le alla kirjutanud tuumariigid 

uuendavad oma arsenali, viivitavad tuumaarsenali vähendamise või täieliku 

kõrvaldamisega ning tuumaheidutuse sõjalise doktriini täitmisega;“ 

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 3 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „nõuab tungivalt, et eelkõige Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi 

valitsused loobuksid oma tuumarelvadest;“ 

2. osa: need sõnad 
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PPE, ECR: 

§ 6 

1. osa: „väljendab heameelt selle üle, et ÜRO tähtajata töörühm on lõpule viinud töö, mis 

aitas edendada mitmepoolseid tuumadesarmeerimise läbirääkimisi vastavalt ÜRO 

Peaassamblee resolutsioonile 70/33;“ 

2. osa: „peab kiiduväärseks koos tähtajata töörühma lõpparuandega (A/71/371) ÜRO 

Peaassambleele esitatud soovitust, mis võeti 19. augustil 2016 vastu laialdase 

toetusega ning mille mõte seisneb 2017. aastal kõigile riikidele avatud konverentsi 

kokkukutsumises, et pidada läbirääkimisi õiguslikult siduva instrumendi üle 

tuumarelvade keelustamiseks, mis viiks nende täieliku likvideerimiseni; on 

veendunud, et see tugevdab massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 

desarmeerimisega seotud eesmärke ja NPTs sisalduvaid kohustusi ning aitab luua 

tingimusi ülemaailmse julgeoleku tagamiseks ja tuumarelvavaba maailma 

saavutamiseks;“, v.a sõnad „et pidada läbirääkimisi õiguslikult siduva instrumendi 

üle tuumarelvade keelustamiseks, mis viiks nende täieliku likvideerimiseni“ 

3. osa: „et pidada läbirääkimisi õiguslikult siduva instrumendi üle tuumarelvade 

keelustamiseks, mis viiks nende täieliku likvideerimiseni“ 
 

Mitmesugust 

Louis-Joseph Manscour, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Momchil Nekov (fraktsioon S&D) ja 

Javier Nart (fraktsioon ALDE) võtsid resolutsiooni ühisettepanekule RC-B8-1122/2016 antud allkirjad 

tagasi.  

João Ferreira, João Pimenta Lopes ja Miguel Viegas (fraktsioon GUE/NGL) võtsid 

muudatusettepanekule 3 antud allkirjad tagasi. 
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8. Euroopa vabatahtlik teenistus 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-
1134/2016, B8-1135/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-1126/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH - 295, 313, 9 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 6 5 PPE EH - 251, 366, 6 

§ 9 6 PPE  -  

pärast § 15 3 GUE/NGL EH + 303, 241, 75 

§ 17 7 PPE  -  

pärast volitust 5 1 GUE/NGL EH + 325, 269, 28 

pärast põhjendust D 2 GUE/NGL  +  

põhjendus G § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH - 297, 313, 14 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

põhjendus L 4 PPE  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 2 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „– õigusraamistik“ ja „vabatahtliku tegevuse staatus koos“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 3 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „konkreetseid valideerimis-“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus G 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mida tuleks veelgi tugevdada kohase õigusraamistikuga“ 

2. osa: need sõnad 
 

 

9. ELi noorsoostrateegia 2013–2015 

Raport: Andrea Bocskor (A8-0250/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

alternatiivne 

resolutsiooni ettepanek 

1 ENF  -  

§ 16 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 95 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 103 § originaaltekst NH - 276, 320, 23 

põhjendus K § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus L § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 332, 284, 3 

põhjendus N § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus P § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus Q § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: CULT-komisjoni resolutsioon 

(terviktekst) 

NH + 432, 131, 55 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

PPE: § 103 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 95 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „soopõhiseid ja“ 

2. osa: need sõnad 
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põhjendus K 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „rändajate“ 

2. osa: see sõna 

 
põhjendus L 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „noorte rändajate“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus N 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja rändajate“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus P 

1. osa: „arvestades, et ülimalt oluline on lisada soolised aspektid noortepoliitikasse, mille 

raames võetakse kõikides poliitikaprotsessi etappides arvesse konkreetseid 

asjaolusid ja probleeme, millega noored naised ja tütarlapsed silmitsi seisavad;“ 

2. osa: „arvestades, et konkreetsed sootundlikud meetmed tuleb lisada noortepoliitikasse 

seoses selliste küsimustega nagu naiste- ja tütarlastevastase vägivalla vastu 

võitlemine, seksuaal- ja suhtealane haridus ning soolise võrdõiguslikkuse alane 

haridus;“ 

 
põhjendus Q 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „sealhulgas puudega või vaimse tervise probleemidega noorte 

ning end LGBTI-inimestena määratlevate noorte“ 

2. osa: need sõnad 

 
ALDE: 

§ 16 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „usukogukondade“ 

2. osa: see sõna 
 

 

10. Kuidas aidata ÜPPga kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades? 

Raport: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 1 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 2 § originaaltekst osa   

1/NH + 498, 83, 35 

2/NH + 383, 197, 32 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 3 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 5 § originaaltekst osa   

1/NH + 442, 148, 27 

2/NH + 343, 221, 37 

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 10 § originaaltekst NH + 509, 86, 13 

§ 11 § originaaltekst osa   

1/NH + 483, 105, 27 

2/NH + 335, 269, 9 

3/NH + 558, 41, 12 

§ 12 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 581, 21, 6 

§ 14 § originaaltekst osa   

1/EH + 298, 297, 10 

2 +  

3 -  

§ 15 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

3 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 16 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 17 § originaaltekst eraldi/EH + 355, 246, 8 

§ 20 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

§ 21 § originaaltekst NH + 486, 94, 26 

§ 26 § originaaltekst eraldi -  

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 30 § originaaltekst osa   

1/NH + 529, 50, 23 

2/NH + 441, 142, 21 

§ 34 § originaaltekst NH + 574, 27, 1 

§ 35 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 284, 309, 2 

3 +  

§ 36 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 38 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 40 § originaaltekst osa   

1/NH + 514, 73, 13 

2/NH + 309, 283, 4 

3/NH + 470, 117, 5 

4/NH + 307, 284, 3 

5/NH + 308, 281, 3 

§ 41 § originaaltekst eraldi/EH + 400, 169, 24 

§ 43 § originaaltekst eraldi +  

§ 48 § originaaltekst osa  parandus 

1 +  

2 +  

3/NH + 467, 94, 32 

4/NH + 438, 108, 41 

5/NH - 202, 320, 71 

§ 50 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 -  

5 +  

§ 51 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 59 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

3/NH + 466, 45, 62 

§ 60 § originaaltekst eraldi +  

§ 65 § originaaltekst eraldi -  

§ 67 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/NH + 467, 81, 22 

4 +  

§ 68 § originaaltekst eraldi -  

§ 69 § originaaltekst eraldi/EH + 424, 128, 5 

§ 70 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 71 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 232, 307, 15 

§ 75 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 252, 298, 0 

§ 77 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 291, 213, 40 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 78 § originaaltekst eraldi -  

§ 82 § originaaltekst eraldi -  

põhjendus H § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

põhjendus I § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 451, 95, 3 

3/NH + 441, 102, 2 

põhjendus J § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus K § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus N § originaaltekst eraldi +  

põhjendus O § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus R § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 -  

põhjendus S § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

3 +  

põhjendus T § originaaltekst osa   

1/NH - 240, 256, 38 

2/NH - 185, 312, 33 

põhjendus U § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH - 177, 289, 62 

põhjendus X § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus AA § originaaltekst eraldi -  

põhjendus AB § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus AF § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

3 +  

põhjendus AI § originaaltekst osa   

1 -  

2/EH + 336, 190, 0 

3/NH - 235, 275, 7 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 237, 201, 67 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: § 34 

ENF: §§ 11, 12 (2. osa), 21, 48 (parandus) (3., 4. ja 5. osa), 59 (3. osa), 67 (3. osa), 77 (2. 

osa), põhjendused I (2. ja 3. osa), T, U (2. osa), AI (3. osa) 

S&D: §§ 2, 5, 10, 30, 40, põhjendus R 
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Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 2, 5, 40, 60, 65, 69, 78, 82, põhjendus AA 

GUE/NGL: põhjendus N 

ALDE: §§ 2, 5, 10, 17, 26, 27, 43, 72, 77, 78, põhjendused H, R, T, U, AA, AB 

PPE: §§ 26, 41, 65, 68, 78, 82, põhjendused T, AA, AI 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 1 

1. osa: „kutsub kõiki liikmesriike üles andma noortele põllumajandustootjatele pikaajalised 

väljavaated, et leida lahendus maapiirkondade rahvaarvu vähenemise probleemile, 

rakendama kõikehõlmavat põlvkondade vahetumise strateegiat ning kasutama 

selleks täiel määral kõiki uue ÜPP pakutavaid võimalusi noorte 

põllumajandusettevõtjate ja algajate põllumajandustootjate toetamiseks, sealhulgas 

väljaspool perekonda, eelkõige esimese ja teise samba noorte põllumajandustootjate 

abimeetmeid, ning soodustada ka üle 40-aastaste algajate põllumajandustootjate 

alustamist ja ettevõtlust põllumajandustootmise valdkonnas;“ 

2. osa: „märgib ka seda, et neid meetmeid tuleb täiendada siseriikliku poliitika sätetega 

(maakasutuse, maksustamise ja sotsiaalkindlustuse jne kohta), mis hõlmab määruse 

(EL) nr 1307/2013 artiklite 50 ja 51 kohast toetust, ning et need meetmed peavad 

olema nende sätetega kooskõlas;“ 

 
§ 27 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „siduvate“ 

2. osa: see sõna 

 
§ 36 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja reguleerimis-“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 70 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „komisjoni ja“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus J 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „väikeste ja põllumajanduslike pereettevõtete“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus K 

1. osa: „arvestades, et Euroopa põllumajandus seisab silmitsi mitmete väljakutsetega, mis 

on seotud toiduainete tootmise ja toiduga kindlustatusega, keskkonnaga, bioloogilise 

mitmekesisusega, säästvusega, energia ja kliimamuutustega, ning et on äärmiselt 

tähtis tugevdada suhet ühiskonna ja põllumajanduse vahel, arendada innovatiivseid 

lahendusi nende väljakutsetega toimetulekuks, et tagada sektori vastupidavus ja 

konkurentsivõime,“ 

2. osa: „ning mõelda uuesti läbi kõigi huve teeniva tõelise avaliku poliitika eesmärgid, mis 

on Euroopa integratsiooni üks tähtsamaid aspekte;“ 
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põhjendus O 

1. osa: „arvestades, et kuigi uuringud on näidanud, et esimese samba kaudu tehtavad 

otsemaksed ei loo otseselt töökohti, täidavad nad tähtsat rolli töökohtade säilitamises 

ja põllumajandustootjate hoidmises maaga seotud tegevustes;“ 

2. osa: „arvestades, et sellise poliitilise toetuse lõpetamisel oleks 30% Euroopa 

põllumajandustootjatest sunnitud tegevuse lõpetama ja põllumajandussektorist 

lahkuma; arvestades, et need toetused hoiavad väikepõllumajandustootjad ja 

maapiirkonnad elus;“ 

 
põhjendus T 

1. osa: „arvestades, et komisjoni mõjuhinnangus Atlandi-ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse kohta märgitakse, et eelkõige on haavatavad 

maapiirkonnad, kus keskendutakse konkreetsele tegevusele ja kus valikuvõimalused 

on piiratud;“ 

2. osa: „arvestades, et maapiirkonnad ja maapiirkondade töökohti ohustab kaugenemine 

traditsioonilistest põllumajandusmudelist, mis selle partnerlusega kaasneb;“ 

 
põhjendus X 

1. osa: „arvestades, et töökohtade loomine maapiirkondades peab olema jätkusuutliku 

poliitika lahutamatu osa, mida on kohandatud konkreetsele territooriumile ja mis 

hõlmab põllumajandus- ja põllumajandusega kaudselt ja metsandussektoriga seotud 

ning maapiirkondades toimuvate tegevuste säilitamist ja arendamist, millega 

luuakse“ ning „sidemeid“ 

2. osa: „sotsiaalseid ja solidaarsusel põhinevaid ning keskkonnaarenguga seotud“ ning „eri 

osalejate vahel“ 

 
põhjendus AB 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „eelkõige“ ja „väikestele põllumajanduslikele pereettevõtetele, 

st“ 

2. osa: need sõnad 

 
GUE/NGL: 

§ 75 

1. osa: „peab tähtsaks paluda avaliku sektori asutustelt tugiteenuste ja -teenistuste loomist 

põllumajandusettevõtte juhtimiseks maapiirkondades, et moderniseerida Euroopa 

põllumajandustootmist“ 

2. osa: „vabaneda iganenud traditsioonilistest meetoditest;“ 

 
ALDE: 

§ 3 

1. osa: „ergutab liikmesriike suurendama väikestele ja keskmise suurusega 

põllumajandusettevõtetele antavat toetust, kasutades eelkõige rohkem ümberjaotavat 

toetust;“ 

2. osa: „kutsub neid lisaks üles kehtestama korra, millega soodustatakse tulemuslikult 

tegutsevaid ettevõtteid ning ettevõtteid, kes kasutavad õigusakte ettevõtete 

klastriteks ühinemise kohta;“ 

 
§ 30 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ilma, et sellega õõnestataks esimese samba toetust, mis tuleks 

samuti ümber korraldada, et tagada muu hulgas turgude parem töötamine ja suurema 

stabiilsuse näitamine“ 

2. osa: need sõnad 
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PPE: 

§ 2 

1. osa: „võtab teadmiseks, et suurim osa ÜPP otsetoetustest läheb kõige jõukamatele 

põllumajandusettevõtetele, mistõttu 2014. aastal sai vaid 13% toetusesaajatest 74% 

ÜPP otsetoetustest;“ 

2. osa: „on veendunud, et see ei aita kaasa töökohtade loomisele põllumajandustootmises, 

sest väikesed põllumajandusettevõtted on rohkem tööjõumahukad ja 53% 

põllumajandustöötajatest töötab põllumajandusettevõttes, mis liigitatakse 

majanduslikult väikesteks; nõuab ÜPP toetuste paremat jaotamist väikestele 

põllumajandustootjatele;“ 

 
§ 5 

1. osa: „juhib tähelepanu, et liikmesriigid on kasutanud ulatuslikult võimalust anda 

tootmiskohustusega seotud toetust, mis tootmise arendamise ja selle ühes asukohas 

hoidmise abil tagab töökohad ebasoodsas olukorras piirkondades, ning kutsub 

liikmesriike üles suurendama põllumajandustootjatele antava sellise abi osakaalu, 

muutma selle abi paindlikumaks ning reserveerima suurema osa sellest taimsete 

valkude tootmise suurendamiseks ELis, mis praegu sõltub selle kaubaga varustamise 

puhul impordist kolmandatest riikidest;“ 

2. osa: „teeb lisaks sellele ettepaneku, et vabatahtlikult tootmiskohustusega seotud toetuste 

määra saab kohandada vastavast põllumajanduskultuurist sõltuva tööhõive tasemega, 

mis aitaks toetada kõige rohkem tööjõudu vajavaid tooteid;“ 

 
§ 20 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „on juba praegu ÜPP eesmärk“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 51 

1. osa: „rõhutab lisaks, et otsetoetused peaksid jääma ÜPPs alles ka pärast aastat 2020, et 

sissetulekuid põllumajanduses toetada ja stabiliseerida, hüvitada liidu poolt 

tootmismeetodite ja eelkõige keskkonna vallas kehtestatud kõrgetest normidest 

tingitud kulusid ning aidata säilitada põllumajandustootmist ka kõige ebasoodsamas 

olukorras olevates piirkondades; rõhutab lisaks, et otsetoetuste abil tuleks tagada 

põllumajandustootmise majanduslik stabiilsus ning toiduga kindlustatus ja 

keskkonnaohutus;“ 

2. osa: „täheldab sellega seoses, et otsetoetuste määra ajakohastamine on oluline, et tagada 

ELi ühtsel turul võrdsed konkurentsitingimused ja põllumajandusressursside säästev 

kasutamine ELi tasandil;“ 

 
EFDD: 

§ 71 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja kohalik erasektor“ ja „nagu ühis- ja 

eratranspordiühendused“ 

2. osa: „ja kohalik erasektor“ 

3. osa: „nagu ühis- ja eratranspordiühendused“ 
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ENF: 

§ 12 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning rõhutab, et kvaliteedikavad, geograafilised tähised ja 

mahepõllumajanduslik tootmine pakuvad võimalust arendada põllumajanduslikku 

toidutööstust ning võimaluse korral luua maapiirkondades töökohti, ning seepärast 

tuleks neid mitte ainult kaitsta, vaid ka arendada, et luua uusi töökohti ning säilitada 

piirkondlikku kultuuri ja identiteeti;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 77 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „millega edendatakse võõrtöötajate, sealhulgas naissoost 

hooajatöötajate, rändajate ja pagulaste sotsiaalset ja majanduslikku integratsiooni“ 

2. osa: need sõnad 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „riskijuhtimis-“, „ja teise samba“, „riski-“ ja „ning teise 

samba“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 38 

1. osa: „või kesaks jäätud“ 

2. osa: need sõnad 

 
ECR, PPE: 

§ 14 

1. osa: „võtab teadmiseks, et praegused maaelu arengu programmid keskenduvad palju 

vähem sotsiaalsetele projektidele, millega kaitstakse töökohti, kui seda tegid eelmise 

programmitöö perioodi (2007–2013) programmid, mille põhjuseks on liikmesriikide 

poolt oma maaelu arengu programmides valitud meetmed ning väiksemate vahendite 

reserveerimine tööhõivega seotud meetmete jaoks;“ 

2. osa: „palub liikmesriikidel seepärast oma valikud üle vaadata ning nõuab maaelu arengu 

poliitika paindlikumat rakendamist;“, v.a sõnad „palub liikmesriikidel seepärast oma 

valikud üle vaadata ning“ 

3. osa: „palub liikmesriikidel seepärast oma valikud üle vaadata ning“ 

 
§ 15 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kuna maaelu arengu programmide keerukuse aste vähendab 

märkimisväärselt Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) vahendite 

kasutamist, mis takistab töökohtade loomist soodustavaid projekte,“ ja „ja finants-“ 

2. osa: „kuna maaelu arengu programmide keerukuse aste vähendab märkimisväärselt 

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) vahendite kasutamist, mis 

takistab töökohtade loomist soodustavaid projekte,“ 

3. osa: „ja finants-“ 
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§ 50 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kaotada nende turgude korrapäratut mõju, kus hinnad 

langevad, ning“, „et saavutada tasakaal pakkumise ja nõudluse vahel“, „toetudes 

näiteks antitsüklilistele toetustele, mis võimaldab põllumajandustootjatel saada 

õiglasemat hinda“ ja „et põllumajandusturgude stabiliseerimisele suunatud meetmete 

rahastamise osakaalu tuleks suurendada ning“ 

2. osa: „kaotada nende turgude korrapäratut mõju, kus hinnad langevad, ning“ 

3. osa: „et saavutada tasakaal pakkumise ja nõudluse vahel,“ 

4. osa: „toetudes näiteks antitsüklilistele toetustele, mis võimaldab põllumajandustootjatel 

saada õiglasemat hinda“ 

5. osa: „et põllumajandusturgude stabiliseerimisele suunatud meetmete rahastamise 

osakaalu tuleks suurendada ning“ 

 
põhjendus H 

1. osa: „arvestades, et majanduskriis tabas kõiki Euroopa piirkondi, kuid kõige rohkem 

maapiirkondi;“ 

2. osa: „arvestades, et need piirkonnad kogesid kokkuhoiupoliitika tagajärjel enneolematut 

hävingut;“ 

 
põhjendus R 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja et väikesed ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtted, 

kes on üldiselt mitmekesisemad, innovaatilisemad, väga paindlikud ja paremini 

kollektiivselt organiseeritud tootjarühmadena ja põllumajandusühistutena, on 

kriiside ajal vastupidavamad ning kohanevad kriisi mõjuga kiiremini, toovad kasu 

oma asukoha kogukondadele,“ 

2. osa: „ja et väikesed ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtted, kes on üldiselt 

mitmekesisemad, innovaatilisemad, väga paindlikud ja paremini kollektiivselt 

organiseeritud tootjarühmadena ja põllumajandusühistutena, on kriiside ajal 

vastupidavamad ning kohanevad kriisi mõjuga kiiremini, toovad kasu oma asukoha 

kogukondadele,“, v.a sõnad „on kriiside ajal vastupidavamad ning kohanevad kriisi 

mõjuga kiiremini,“ 

3. osa: „on kriiside ajal vastupidavamad ning kohanevad kriisi mõjuga kiiremini,“ 

 
põhjendus AF 

1. osa: „arvestades, et tööstuslikult kasvatatavate põllukultuuride sortide hulk on väike“ 

2. osa: „ning kohalikud sordid ja elatise teenimise vahendid asendatakse tööstuslikega;“ 

3. osa: „arvestades, et kohalikud tõud ja sordid täidavad rolli bioloogilise mitmekesisuse 

hoidmisel ja inimeste elatusvahendite säilitamisel piirkondades ning kohaliku 

tootmises;“ 

 
ALDE, PPE: 

§ 11 

1. osa: „on arvamusel, et selleks, et sekkumishinnad täidaksid oma ülesande turvavõrguna, 

tuleb neid korrapäraselt kohandada vastavalt omahindade arengule, et need 

avaldaksid otsest mõju nii tootjate sissetulekule ning nende tegevuse 

edasikestmisele“ 

2. osa: „kui ka tööhõivele“ 

3. osa: „nõuab, et EL kehtestaks piimaturu vaatluskeskusele sarnanevad ennetusvahendid 

kõikides suuremates tootmissektorites, et jälgida turge, mis võiksid aidata juhtida 

tootmist ning tagada reageerimine kriisidele paindlike ja vajadustele vastava 

turujuhtimise vahenditega, mida saaks vajadusel aktiveerida;“ 
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§ 40 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „mis“, „on“, „üldjuhul mitmekesisemad, ökonoomsemad ja 

iseseisvamad, neid on kergem edasi anda“ ja „ning nad loovad tõhusamalt 

lisaväärtust ja territooriumil põhinevaid töökohti ning on“ 

2. osa: „mis“ 

3. osa: „on“ 

4. osa „üldjuhul mitmekesisemad, ökonoomsemad ja iseseisvamad, neid on kergem edasi 

anda“ 

5. osa: „ning nad loovad tõhusamalt lisaväärtust ja territooriumil põhinevaid töökohti ning 

on“ 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 16 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „taastuvenergia tootmine“ 

2. osa: need sõnad 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 35 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „võtma vastu poliitikat, millega“ ja „konkurentsivõimelist ja“ 

2. osa: „võtma vastu poliitikat, millega“ 

3. osa: „konkurentsivõimelist ja“ 

 
põhjendus S 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „turule suunatud ÜPP raames“, „regulatiivsed“ ja „hinna-“ 

2. osa: „turule suunatud ÜPP raames“ 

3. osa: „regulatiivsed“ ja „hinna-“ 

 
ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

§ 48 (parandus) 

1. osa: „on veendunud, et toiduohutuse tagamine Euroopa Liidus peab olema tulevase ÜPP 

peamine tegevuspõhimõte,“ 

2. osa: „ilma et seejuures hüljataks ELi välisturud;“ 

3. osa: „on sellega seoses arvamusel, et kaubanduslepingud võivad tuua Euroopa 

põllumajandusele kaasa nii tegelikke ohte kui ka võimalusi, ning on veendunud, et 

vabakaubanduslepingud ei tohiks põhjustada ebaausat konkurentsi väikeste ja 

keskmise suurusega põllumajandusettevõtete suhtes ega ohustada kohalikku 

majandust ja töökohti;“, v.a sõnad 

4. osa: „kui ka võimalusi“ 

5. osa: „on sellega seoses seisukohal, et sellised kaubanduslepped nagu Atlandi-ülene 

kaubandus- ja investeerimispartnerlus, laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping 

ning ELi–Mercosuri kaubandusleping seavad Euroopa põllumajanduse ja tööturu 

märkimisväärsesse ohtu ning on suunatud poliitika vastu, mille eesmärk on ergutada 

kohalikku tootmist ja toetada elatise teenimist põllumajanduses;“ 
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ECR, ENF: 

§ 59 

1. osa: „on seisukohal, et tuleviku jaoks on vaja jätkata kvaliteetsete, territooriumipõhiste 

ning tooreid või töödeldud toiduaineid tarnivate toidusüsteemide arendamist, 

edendades selleks isiklikku vastutust ja sidusrühmade kaasamist, kes on ühinenud 

kas tootjate, töötlejate, turustajate ja tarbijate rühmadeks või kes on tootjate ja 

tarbijate kogukonnad, või ühendades muul viisil kõik põllumajanduslikud 

toiduainete ja toiduturismi sektorite ettevõtjad kvantitatiivsetes ja lepingupõhistes 

tegevustes, mille eesmärk on toiduvarude ja toiduohutuse ning ka õiglase sissetuleku 

tagamine, nii et põllumajandustootjad saavad inimväärse elatise ja säilitavad 

tööhõive oma põllumajandusettevõtetes; märgib, et sellised toidusüsteemid võivad 

eelkõige, kuid mitte ainult, võtta lühikeste tarneahelate ja/või kohalike turgude 

vormi;“ 

2. osa: „on seisukohal, et tulevikus tuleks rohkem ELi vahendeid pühendada teatavate 

spetsiaalsete toidukvaliteedisüsteemide arendamiseks ja käimashoidmiseks ning 

maailmakuulsa Euroopa gastronoomia edasiarendamiseks;“ 

3. osa: „peab esmatähtsaks kohandada sel eesmärgil paremini riigihankeid käsitlevaid 

õigusakte, et kohalikud ametiasutused saaksid reklaamida kohalikku tootmist;“ 

 
§ 67 

1. osa: „palub komisjonil hinnata praeguse põllumajanduskriisi sotsiaalseid mõjusid, 

eelkõige seoses töökohtade kadumisega, eriti maapiirkondades; kutsub liikmesriike 

üles kaaluma võimalusi oma põllumajandustootmise konkurentsivõime 

suurendamiseks, et see sektor suudaks luua töökohti ning tekitada lisaväärtust, mis 

jaotuks põllumajandus- ja põllumajandusliku toidutööstuse sektoris võrdselt, tagades 

seeläbi õiglase konkurentsi ja vähendades kahju, mida põhjustavad sotsiaalne 

dumping ning ebakindlad ja eeskirjadele mittevastavad töötingimused, mis 

mõjutavad ebaproportsionaalselt teatavaid rühmi; märgib, et paljudes 

põllumajanduslikes pereettevõtetes ei ole pereliikmetel sotsiaalselt staatust ega 

õiguslikku tunnustust ning nad ei ole hõlmatud sotsiaalkindlustussüsteemidega; 

rõhutab, et põllumajandusettevõtted peavad järgima riiklikke tööhõive- ja 

sotsiaalvaldkonna õigusakte; leiab, et ühise põllumajanduspoliitika esimese samba 

maksete mis tahes täiendavad tingimused suurendaksid olulisel määral 

põllumajandustootjate halduskoormust ja piiraksid nende töökohtade loomise 

potentsiaali;“ 

2. osa: „nõuab sotsiaalpartneritele haldusasutuste kõrval tugevamat rolli, ning kutsub 

liikmesriike üles tunnustama ja tagama põllumajandustootjate sotsiaalseid õigusi, 

tagades seeläbi, et kõik põllumajandussektoris kas täis- või osalise tööajaga töötajad 

on sotsiaalkaitsesüsteemidega hõlmatud;“ 

3. osa: „palub liikmesriikidel võtta siseriiklikesse õigusaktidesse üle direktiiv 2014/36/EL, 

mis käsitleb hooajatöötajaid;“ 

4. osa: „kutsub siseriiklikke tervishoiu- ja ohutusasutusi üles eraldama vahendeid 

põllumajandusettevõtete ohutust käsitleva teabe levitamiseks;“ 

 
ECR, S&D: 

§ 72 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „näiteks sigade Aafrika katk, mis tabas Balti riike ja Poolat, 

ning lindude gripp, mis tabas Prantsusmaad“ 

2. osa: need sõnad 
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GUE/NGL, ENF: 

põhjendus I 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „on Euroopa Liit seadnud tööhõive – eelkõige EFSI kaudu – 

üheks olulisemaks prioriteediks, ning arvestades, et sellega seoses“ 

2. osa: „on Euroopa Liit seadnud tööhõive – eelkõige EFSI kaudu – üheks olulisemaks 

prioriteediks, ning arvestades, et sellega seoses“, v.a sõnad „– eelkõige EFSI kaudu –

“ 

3. osa: „– eelkõige EFSI kaudu –“ 

 
ECR, PPE, ENF: 

põhjendus U 

1. osa: „arvestades, et Euroopa põllumajandustootjad tegutsevad järjest globaalsemal turul 

ning kogevad seetõttu suuremat hindade volatiilsust kui teised sektorid;“ 

2. osa: „arvestades, et praegu läbirääkimiste etapis olevad lepingud, näiteks Atlandi-ülene 

kaubandus- ja investeerimispartnerlus, ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja 

kaubandusleping ning Euroopa Liidu ja Mercosuri riikide vaheline 

vabakaubandusleping ohustavad töökohtade loomist ning põllumajandusest saadavat 

elatist toetavate tingimuste tekitamist;“ 

 
ENF, S&D: 

põhjendus AI 

1. osa: „arvestades, et Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) pakub 

maapiirkondades tõrjutud kogukondade jaoks keskmise tähtajaga abi majutuse, 

tervishoiu-, hariduse ja tööhõive valdkonnas;“ 

2. osa: „arvestades, et EAFRD saab võtta arvesse pagulaste erivajadusi ja seda saab 

kasutada kutseõppe ja oskuste omandamise meetmete jaoks maapiirkondade 

erinevates tegevussektorites;“ 

3. osa: „EAFRD saab võtta arvesse pagulaste erivajadusi ja“ 
 

Mitmesugust 

Parandus: kõik keeleversioonid. 

 


