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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2006/144/EÜ 
ühenduse maaelu arengu strateegiasuuniste kohta (programmiperiood 2007–2013)
(KOM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0306);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingut, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C6-0239/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit ning keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ja regionaalarengukomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 2
Otsus 2006/144/EÜ
Lisa – punkt 3 – alapunkt 3.4a – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Eelkõige 1. telje kohast 
investeeringutoetust saab suunata energiat, 
vett ning muid sisendeid säästvatele 
masinatele ja seadmetele ning 
taastuvenergia tootmisele 
põllumajandusettevõtetes. Põllumajandus-
ja toiduaineahelas ning metsandussektoris 
peaks investeeringutoetus aitama välja 
arendada innovaatilisi ja säästvamaid viise 
biokütuse töötlemiseks. 

i) Eelkõige 1. telje kohast 
investeeringutoetust saab suunata energiat, 
vett ning muid sisendeid säästvatele 
masinatele ja seadmetele ning 
taastuvenergia tootmisele 
põllumajandusettevõtetes. Põllumajandus-
ja toiduaineahelas ning metsandussektoris 
peaks investeeringutoetus aitama välja 
arendada innovaatilisi ja säästvamaid viise 
fossiilkütuste asendamiseks ja 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, sealhulgas teise 
põlvkonna agrokütuseid.

Or. fr

Selgitus

Kuna esimese põlvkonna agrokütustest saadav energeetiline ja keskkonnaalane kasu on väike, 
ei tohiks nende tootmist soodustada.
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