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LÜHISELGITUS

Hea elu maakera võimaluste piires

Komisjon kavatseb käesoleva seadusandliku ettepanekuga kehtestada ajavahemikuks 2013–
2020 seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi. Esimene taoline programm kehtestati 
1973. aastal. Kuna kuues keskkonnaprogramm pidi 2012. aasta juulis lõppema, nõudis 
Euroopa Parlament komisjonilt oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsioonis1 võtta niipea kui 
võimalik vastu seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm, et võimaldada liikumist säästliku 
tuleviku suunas, et tagada järjepidevus ja vältida lünkasid. Parlament kutsus komisjoni üles 
toetuma oma tulevases ettepanekus järgnevale kolmele prioriteedile: keskkonnaalaste 
õigusaktide rakendamine ja jõustamine, keskkonnaalaste eesmärkide integreerimine 
kõikidesse valdkondlikesse poliitikasuundadesse ning keskkonnakaitse rahvusvaheline 
mõõde. 

Komisjon esitas 2012. aasta novembris otsuse eelnõu, milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist 
keskkonnaalast tegevusprogrammi „Hea elu maakera võimaluste piires”. Sarnaselt eelmistele 
programmidele on seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärk luua üldine 
raamistik eri keskkonnaalastele meetmetele, tegevuskavadele ja õigusaktidele, mille komisjon 
on hiljuti avaldanud. Eesmärk on see, et lisatud on kõik olemasolevad keskkonnaga seotud 
2020. aasta eri poliitikavaldkondade eesmärgid ja et neid uuritakse üksteisega seoses. Lisaks 
pakub käesolev keskkonnaalast tegevusprogrammi käsitlev ettepanek pikaajalist perspektiivi, 
kuna selles esitatakse 2050. aastani ulatuv visioon. Uue keskkonnaprogrammi eesmärk on 
suurendada keskkonnapoliitika osatähtsust üleminekul ressursitõhusale ja vähese CO2-heitega 
majandusele, kus kaitstakse ja suurendatakse looduskapitali ning hoitakse inimeste tervist ja 
heaolu. 

Euroopa Komisjon toob eelnõu lisas välja üheksa prioriteetset eesmärki, mis ELil ja 
liikmesriikidel tuleb saavutada:
1. kaitsta, säilitada ja suurendada liidu looduskapitali;
2. muuta liidu majandus ressursitõhusaks, keskkonnasäästlikuks ja konkurentsivõimeliseks 

vähese CO2-heitega majanduseks;
3. kaitsta liidu elanikke keskkonnaga seotud surve ning nende tervisele ja heaolule 

avalduvate riskide eest;
4. maksimeerida liidu keskkonnaalastest õigusaktidest saadavat kasu;
5. parandada keskkonnapoliitika aluseks olevat tõendusbaasi;
6. kindlustada keskkonna- ja kliimapoliitikaga seotud investeeringud ja kujundada õiglased 

hinnad;
7. parandada keskkonna lõimimist ja poliitika sidusust;
8. tõsta liidu linnade säästvust;
9. suurendada liidu tulemuslikkust piirkondlike ja ülemaailmsete keskkonnaprobleemide 

käsitlemisel.

Põllumajandussektori keskkonnaprobleemid
                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0147: Euroopa Parlamendi 20. aprilli 2012. aasta resolutsioon kuuenda keskkonnaalase 

tegevusprogrammi läbivaatamise ja seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi prioriteetide 
kindlaksmääramise kohta – parem keskkond parema elu heaks (2011/2194(INI)).
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Põllumajandussektor on märkimisväärse surve all, kuna ülemaailmne nõudlus toidu järele 
kasvab, loodusvarad on piiratud, tuleb rakendada keskkonnakaitsemeetmeid ja 
kliimamuutused tekitavad probleeme toiduainete tootmisele. 

Põllumajandus põhjustab olulisel määral kasvuhoonegaaside heidet, kuid samas on sellel 
süsiniku neeldaja ja ladustajana koos metsadega suur kliimamuutuste leevendamise 
potentsiaal. Teadusuuringutel ja innovatsioonil võib samuti olla keskne roll kliimamuutuste 
leevendamisel ja nendega kohanemisel, näiteks põllumajanduslikust tegevusest tuleneva heite 
vähendamise ja taimede vastupanuvõime suurendamise kaudu kliimamuutuste mõjudele.

Toiduainete tootmise ressursitõhusus on hädavajalik selleks, et lahendada piiratud 
loodusvaradest tulenevad praegused ja tulevased probleemid. FAO andmetel suureneb 
maailma rahvastik 2050. aastaks kolmandiku võrra. Tarbimismudelite muutumisega koos 
suurendab see nõudlust toidu järele 70% võrra. Seetõttu on ülitähtis, et Euroopa 
põllumajandus saavutaks võimalikult hea säästvuse ja ressursitõhususe taseme.

Samuti on oluline meelde tuletada, et toidujäätmed on ülemaailmsel tasandil kasvanud 1974. 
aastast alates 50% võrra ning et toiduahelas ilmneva raiskamisega toimetulemiseks tuleb võtta 
kiireloomulisi meetmeid. 

ÜPP reformimist käsitlevate seadusandlike ettepanekute eesmärk on siduda otsetoetuste 
maksmine avalike hüvede pakkumisega ning suunata Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist tulevad vahendid põllumajanduse keskkonnameetmetesse. Eesmärk on 
edendada selliste keskkonnale kasulike tavade kasutamist nagu põllukultuuride 
mitmekesistamine, püsirohumaade kaitsmine ning ökoloogiliselt väärtuslike põllu- ja 
metsamaade rajamine ja hooldamine. 

Selleks et säilitada Euroopa põllumajanduse vastupanu- ja konkurentsivõime, peab liit 
kliimamuutustele reageerimiseks välja töötama ulatusliku lähenemisviisi, et ELi 
põllumajandus suudaks ka edaspidi pakkuda kvaliteetset toitu ja keskkonnateenuseid ning 
toetada ELi maapiirkondade säästvat arengut.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval põllumajanduse ja maaelu 
arengu komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Saasteainete heidet õhku, vette ja mulda 
on möödunud kümnendite jooksul 
märkimisväärselt vähendatud, nagu ka 

2. Saasteainete heidet õhku, vette ja mulda 
on möödunud kümnendite jooksul 
vähendatud, nagu ka kasvuhoonegaaside 
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kasvuhoonegaaside (KHG) heidet viimastel 
aastatel. ELi õigustiku kemikaaliakte on 
ajakohastatud ja paljude mürgiste või 
ohtlike ainete (plii, kaadmium ja elavhõbe) 
kasutamist kodumajapidamistele ette 
nähtud toodetes piiratud. ELi elanikud 
võivad nautida maailma parimate hulka 
kuuluvat veekvaliteeti ning enam kui 18 % 
ELi territooriumist ja 4 % ELi meredest on 
kuulutatud looduskaitsealadeks.

(KHG) heidet viimastel aastatel. ELi 
õigustiku kemikaaliakte on ajakohastatud 
ja paljude mürgiste või ohtlike ainete (plii, 
kaadmium ja elavhõbe) kasutamist 
kodumajapidamistele ette nähtud toodetes 
piiratud. ELi elanikud võivad nautida 
maailma parimate hulka kuuluvat 
veekvaliteeti ning enam kui 18 % ELi 
territooriumist ja 4 % ELi meredest on 
kuulutatud looduskaitsealadeks.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Siiski on paljud keskkonnaalased 
suundumused Euroopa Liidus endiselt 
murettekitavad ja selle kaalukaks 
põhjuseks on ka ELi kehtiva 
keskkonnaõigustiku puudulik rakendamine.
Üksnes 17 % elupaikade direktiivi alusel 
hinnatud liikide ja elupaikade seisund on 
hea ning looduskapitali degradeerumine 
ja hävimine vähendab võimalusi ELi 
elurikkuse ja kliimamuutuse alaste 
eesmärkide saavutamiseks. Sellega 
kaasnevad suured kulud, mille 
maksumust ei ole majandus- või 
sotsiaalsüsteemis veel õieti hinnatud. ELi 
territooriumist on 30 % väga killustunud,
mis mõjutab ökosüsteemide ühenduvust ja 
tervist ning nende võimet pakkuda 
teenuseid ja tagada liikidele elujõulised 
elupaigad. Kuigi ELis on õnnestunud 
majanduskasv lahutada KHG heitest, 
ressursikasutusest ja keskkonnamõjust, on 
ressursikasutus siiski suuresti 
jätkusuutmatu ja ebatõhus ning ka jäätmeid 
ei käidelda veel nõuetekohaselt. Selle tõttu 
lasevad ELi ettevõtjad käest palju 
võimalusi, mida ressursitõhusus 
konkurentsivõime, kulude vähendamise, 
suurema produktiivsuse ja tarnekindluse 
alal pakub. Vee kvaliteet ja õhusaaste tase 

5. Siiski on paljud keskkonnaalased 
suundumused Euroopa Liidus endiselt 
murettekitavad ja selle kaalukaks 
põhjuseks on ka ELi kehtiva 
keskkonnaõigustiku puudulik rakendamine.
Üksnes 17 % elupaikade direktiivi alusel 
hinnatud liikide ja elupaikade seisund on 
hea. ELi territooriumist on 30 % väga 
killustunud, mis mõjutab ökosüsteemide 
ühenduvust ja tervist ning nende võimet 
pakkuda teenuseid ja tagada liikidele 
elujõulised elupaigad. Kuigi ELis on 
õnnestunud majanduskasv lahutada KHG 
heitest, ressursikasutusest ja 
keskkonnamõjust, on ressursikasutus siiski 
suuresti jätkusuutmatu ja ebatõhus ning ka 
jäätmeid ei käidelda veel nõuetekohaselt.
Selle tõttu lasevad ELi ettevõtjad käest 
palju võimalusi, mida ressursitõhusus 
konkurentsivõime, kulude vähendamise, 
suurema produktiivsuse ja tarnekindluse 
alal pakub. Vee kvaliteet ja õhusaaste tase 
tekitab mitmel pool Euroopas ikka veel 
probleeme ja ELi elanikud puutuvad 
endiselt kokku ohtlike ainetega, mis võivad 
kahjustada nende tervist ja heaolu.
Jätkusuutmatu maakasutus neelab alla 
viljakad mullad ja mõjutab toiduga 
kindlustatust ning elurikkusega seotud 
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tekitab mitmel pool Euroopas ikka veel 
probleeme ja ELi elanikud puutuvad 
endiselt kokku ohtlike ainetega, mis võivad 
kahjustada nende tervist ja heaolu.
Jätkusuutmatu maakasutus neelab alla 
viljakad mullad ja mõjutab toiduga 
kindlustatust ning elurikkusega seotud 
eesmärkide saavutamist. Mulla 
degradeerumine jätkub suuresti 
kontrollimatult.

eesmärkide saavutamist. Mulla 
degradeerumine jätkub suuresti 
kontrollimatult.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Selleks et tulevikus hästi elada, tuleb 
nüüd kiiresti ja üksmeelselt võtta meetmeid 
ökoloogilise vastupidavuse parandamiseks 
ja keskkonnapoliitikaga majanduse ja 
ühiskonna mõjutamisel saadava kasu 
maksimeerimiseks ning teha seda maakera 
ökoloogiliste võimaluste piire 
respekteerides. Käesolev programm 
kajastab ELi võetud kohustust muuta oma 
majandus kaasavaks keskkonnasäästlikuks 
majanduseks, kus kindlustatakse kasv ja 
areng, hoitakse inimeste tervist ja heaolu, 
pakutakse korralikke töökohti, 
vähendatakse ebavõrdsust, investeeritakse 
looduskapitali ja kaitstakse seda.

9. Selleks et tulevikus hästi elada, tuleb 
nüüd kiiresti ja üksmeelselt võtta meetmeid 
ökoloogilise vastupidavuse parandamiseks 
ja keskkonnapoliitikaga majanduse ja 
ühiskonna mõjutamisel saadava kasu 
maksimeerimiseks ning teha seda maakera 
ökoloogiliste võimaluste piire 
respekteerides. Käesolev programm 
kajastab ELi kui ülemaailmse osaleja 
võetud kohustust tegutseda 
rahvusvaheliselt selle nimel, et muuta oma 
majandus kaasavaks keskkonnasäästlikuks 
majanduseks, kus kindlustatakse kasv ja 
areng, hoitakse inimeste tervist, 
toidukvaliteeti (hügieenilisus, toiteväärtus 
ja maitse) ja heaolu, pakutakse korralikke 
töökohti, vähendatakse ebavõrdsust, 
investeeritakse looduskapitali ja kaitstakse 
seda.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Selline muudatus nõuab 
keskkonnaküsimuste täielikku lõimimist 
teiste valdkondade poliitikasse –
energeetikasse, transporti, 
põllumajandusse, kalandusse, majandusse 
ja tööstusse, teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni, tööhõivesse ja 
sotsiaalpoliitikasse, et luua sidus ja ühine 
lähenemisviis. ELis toimuvat tegevust 
peaks täiendama suurem ülemaailmne 
tegevus ja naaberriikidevaheline koostöö, 
et ühiste probleemidega toime tulla.

11. Selline muudatus nõuab 
keskkonnaküsimuste täielikku lõimimist 
teiste valdkondade poliitikasse –
energeetikasse, transporti, 
põllumajandusse, kalandusse, 
rahvusvahelisse kaubandusse, majandusse 
ja tööstusse, teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni, tööhõivesse ja 
sotsiaalpoliitikasse ning fiskaalpoliitikasse 
(keskkonnaga seotud omavahendid), et 
luua sidus ja ühine lähenemisviis. ELis 
toimuvat tegevust peaks täiendama suurem 
ülemaailmne tegevus ja 
naaberriikidevaheline koostöö, et ühiste 
probleemidega toime tulla.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16. ELi majandusliku õitsengu ja heaolu 
aluseks on looduskapital ja sealhulgas 
ökosüsteemid, mis tagavad meile eluks 
vajalikud kaubad ja teenuseid alates 
viljakast mullast ja multifunktsionaalsetest 
metsadest tootmismaa ja mereni, alates 
mageveest ja puhtast õhust tolmeldamiseni, 
üleujutuste kontrolli all hoidmiseni ja 
kliima reguleerimiseni ning 
looduskatastroofide eest kaitsmiseni. 
Märkimisväärne osa ELi õigusaktidest on 
suunatud looduskapitali kaitsmisele, 
säilitamisele ja suurendamisele, sealhulgas 
vee raamdirektiiv, merestrateegia 
raamdirektiiv, õhukvaliteedi direktiiv ja 
sellega seotud direktiivid ning elupaikade 
direktiiv ja linnudirektiiv. Kliimamuutust, 
tööstusheidet ja jäätmeid käsitlevad 
direktiivid leevendavad samuti survet 
elurikkusele, kaasa arvatud 

16. ELi majandusliku õitsengu ja heaolu 
aluseks on looduskapital ja sealhulgas 
looduslikud ja põllumajanduslikult 
kasutatavad ökosüsteemid, mis tagavad 
meile eluks vajalikud kaubad ja teenuseid 
alates viljakast mullast ja 
multifunktsionaalsetest metsadest 
multifunktsionaalse tootmismaani 
kõikides piirkondades ja mereni, alates 
mageveest ja puhtast õhust tolmeldamiseni, 
üleujutuste kontrolli all hoidmiseni ja 
kliima reguleerimiseni ning 
looduskatastroofide eest kaitsmiseni. 
Märkimisväärne osa ELi õigusaktidest on 
suunatud looduskapitali kaitsmisele, 
säilitamisele ja suurendamisele, sealhulgas 
vee raamdirektiiv, merestrateegia 
raamdirektiiv, õhukvaliteedi direktiiv ja 
sellega seotud direktiivid ning elupaikade 
direktiiv ja linnudirektiiv. Kliimamuutust, 
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ökosüsteemidele, liikidele ja elupaikadele. tööstusheidet ja jäätmeid käsitlevad 
direktiivid leevendavad samuti survet 
elurikkusele, kaasa arvatud 
ökosüsteemidele, liikidele ja elupaikadele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. Hoolimata tänaseks tehtud tohututest 
pingutustest suudetakse vee raamdirektiivis 
sätestatud nõuet saavutada hea 
keskkonnaseisund 2015. aastaks täita 
tõenäoliselt üksnes umbes 53 % ELi 
pinnaveekogumite suhtes. Samuti on risk, 
et ei jõuta merestrateegia raamdirektiivi 
eesmärgini saavutada hea 
keskkonnaseisund 2020. aastaks, muu 
hulgas selle tõttu, et Euroopa meredel 
jätkub ülepüük ja vesi on mereprahti täis.
Ning samal ajal, kui ELi õhukvaliteedi- ja 
tööstusheitepoliitika on aidanud vähendada 
paljusid saastamise vorme, jätkub 
ökosüsteemide kahjustamine keskkonda 
vabaneva ülemäärase lämmastiku ja 
osoonisaastega, mida seostatakse 
transpordist, intensiivsest 
põllumajandusest ja elektritootmisest 
tuleneva heitega.

18. Hoolimata tänaseks tehtud tohututest 
pingutustest suudetakse vee raamdirektiivis 
sätestatud nõuet saavutada hea 
keskkonnaseisund 2015. aastaks täita 
tõenäoliselt üksnes umbes 53 % ELi 
pinnaveekogumite suhtes. Samuti on risk, 
et ei jõuta merestrateegia raamdirektiivi 
eesmärgini saavutada hea 
keskkonnaseisund 2020. aastaks, muu 
hulgas selle tõttu, et Euroopa meredel 
jätkub ülepüük ja vesi on mereprahti täis.
Ning samal ajal, kui ELi õhukvaliteedi- ja 
tööstusheitepoliitika on aidanud vähendada 
paljusid saastamise vorme, jätkub 
ökosüsteemide kahjustamine keskkonda 
vabaneva ülemäärase lämmastiku ja 
osoonisaastega, mida seostatakse 
transpordist, mittesäästvatest 
põllumajandustavadest ja elektritootmisest 
tuleneva heitega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19. ELi looduskapitali kaitsmine, 
säilitamine ja suurendamine nõuab seega 
ka probleemidega tegelemist nende 
lähtepunktis – selleks tuleb muu hulgas 

19. ELi looduskapitali kaitsmine, 
säilitamine ja suurendamine nõuab seega 
ka probleemidega tegelemist nende 
lähtepunktis – selleks tuleb muu hulgas 
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paremini lõimida looduskapitali eesmärke 
teiste valdkondade poliitikasse ja tagada, et 
poliitika on sidus ja toob mitmekülgset 
kasu. Kõnealuste eesmärkide toetamiseks 
on kavandatud komisjoni poolt ELi 
põllumajandus-, kalandus- ja 
ühtekuuluvuspoliitika kohta esitatud 
reformiettepanekutes sisalduvad 
keskkonnahoidlikumaks muutmise 
elemendid, mida toestavad mitmeaastases 
finantsraamistikus 2014–2020 esitatud 
ettepanekud ELi eelarve 
keskkonnahoidlikumaks muutmiseks. 
Näiteks peaksid maapiirkondade 
veeökosüsteemid kasu saama sellest, et 
põllumajandustoetused on seotud vee 
raamdirektiivi asjaomastele nõuetele
vastamisega, nagu on sätestatud komisjoni 
ettepanekutes ÜPP reformimise kohta. 
Põllumajanduspoliitika 
keskkonnahoidlikumaks muutmine 
edendab ka selliste keskkonnale kasulike 
põllumajandustavade kasutamist nagu
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaade kaitsmine ning 
ökoloogiliselt väärtuslike põllu- ja 
metsamaade rajamine ja hooldamine.

paremini lõimida looduskapitali eesmärke 
teiste valdkondade poliitikasse ja tagada, et 
poliitika on sidus ja toob mitmekülgset 
kasu. Reformiettepanekutes sisalduvad
ELi põllumajandus-, kalandus- ja 
ühtekuuluvuspoliitika 
keskkonnahoidlikumaks muutmise 
elemendid on esitatud ka ELi eelarve 
keskkonnahoidlikumaks muutmise 
ettepanekutes mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 kohta, 
milles tuleb seega ette näha piisavad 
eelarvevahendid nende ettepanekute 
toetamiseks. Maapiirkondade 
veeökosüsteemid peaksid kasu saama vee 
raamdirektiivi lõplikust ülevõtmisest, kui 
seda rakendatakse kõikides liikmesriikides 
ühetaolisel viisil, nagu on sätestatud 
komisjoni ettepanekutes ÜPP reformimise 
kohta. Põllumajanduspoliitika edasine
keskkonnahoidlikumaks muutmine 
edendab ka keskkonnale kasulike 
põllumajandustavade kasutamist 
otsetoetuste ja maaelu arengu 
programmide raames. Jätkusuutliku 
põllumajanduse oluline osa on tulevaste 
põlvkondade suhtes vastutustundlik 
majandamine, mis on samal ajal 
ressursisäästlik ja tootlik.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. Maakasutus Euroopa Liidus aitab 
juba aastakümneid kaasa elupaikade 
säilitamisele ja vaheldusrikka 
kultuurmaastiku kujundamisele. Euroopa 
põllu- ja metsamajandus on saavutanud 
möödunud kümnenditel kõikide 
keskkonna osade ja kõikide 
põllumajanduslikult oluliste ainete 
keskkonda viimise valdkonnas olulise 
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paranemise, osaliselt ka tänu tootmise 
tõhusale korraldamisele.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22. Maa degradeerumine, killustumine ja 
jätkusuutmatu kasutus ELis kahjustab 
mitmete peamiste ökosüsteemiteenuste 
tagamist, ohustab elurikkust ja suurendab 
Euroopa kaitsetust kliimamuutuste ja 
looduskatastroofide ees. Samuti soodustab 
see mulla degradeerumist. Enam kui 25 % 
ELi territooriumist mõjutab mulla vee-
erosioon, mis kahjustab mulla funktsioone 
ja mõjutab magevee kvaliteeti. Mulla 
saastumine ja katmine on samuti püsivad 
probleemid. Arvatakse, et saastatud kohti 
on ELis üle poole miljoni ja kuni neid pole 
tuvastatud ega hinnatud, on nad jätkuvalt 
tõsise keskkonna- ja terviseriski 
lähtepunktid. Igal aastal hõivavad 
elamusektor, tööstus, transpordisektor ja 
vabaajasektor üle 1 000 km² maad. Sellist 
pikaajalist muutust on raske või kulukas 
tagasi pöörata ning peaaegu alati tuleb siis 
leida kompromiss mitmesuguste 
ühiskondlike, majanduslike ja 
keskkonnavajaduste vahel. Liikmesriikide 
maakasutusega seotud planeerimisotsused 
peaksid muutuma palju jätkusuutlikumaks.

22. Maa degradeerumine, killustumine ja 
jätkusuutmatu kasutus ELis kahjustab 
mitmete peamiste ökosüsteemiteenuste 
tagamist, ohustab elurikkust ja suurendab 
Euroopa kaitsetust kliimamuutuste ja 
looduskatastroofide ees. Samuti soodustab 
see mulla degradeerumist. Enam kui 25 % 
ELi territooriumist mõjutab mulla vee-
erosioon, mis kahjustab mulla funktsioone 
ja mõjutab magevee kvaliteeti. Mulla 
saastumine ja katmine on samuti püsivad 
probleemid. Arvatakse, et saastatud kohti 
on ELis üle poole miljoni ja kuni neid pole 
tuvastatud ega hinnatud, on nad jätkuvalt 
tõsise keskkonna- ja terviseriski 
lähtepunktid. Igal aastal hõivavad 
elamusektor, tööstus, transpordisektor ja 
vabaajasektor üle 1 000 km² maad. Sellist 
pikaajalist muutust on raske või kulukas 
tagasi pöörata ning peaaegu alati tuleb siis 
leida kompromiss mitmesuguste 
ühiskondlike, majanduslike ja 
keskkonnavajaduste vahel. Liikmesriikide 
maakasutusega seotud planeerimisotsused 
peaksid muutuma palju jätkusuutlikumaks.
Mulla katmise tõsise probleemi 
lahendamiseks tuleks liikmesriike 
ergutada võtma meetmeid pinnakasutuse 
vähendamiseks ja edendama 
põllumajandusmaa säilitamist toidu, 
sööda ja taastuvate toorainete tootmiseks.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. Põllumajandus ja metsandus 
hõlmab ühtekokku 78% liidu pindalast. 
Põllumajandusel ja metsandusel on 
seetõttu jätkuvalt oluline roll 
loodusvarade ja kultuurmaastike 
säilitamisel, mis on eeltingimus muule 
inimtegevusele maapiirkondades. 
Metsastamisel on tähtis osa pinnase 
kinnistamisel ja kliimamuutuste 
leevendamisel ja nendega kohanemisel, 
samas säästev põllumajandus saab aidata 
kaasa pinnase paremale säilitamisele. 
Samas tuleks rõhku panna integreeritud 
ja uuenduslikele põllumajandustavadele, 
näiteks täppistehnoloogia ja ökoloogilised 
lähenemisviisid, ning eritähelepanu tuleks 
pöörata mullaviljakuse tõstmisele 
kemikaalivabade väetistega ja 
jätkusuutliku saagikuse suurendamisele. 

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. Selleks et vähendada Euroopas peamisi 
inimtegevusest põhjustatud survetegureid 
maale, mullale ja muudele 
ökosüsteemidele, võetakse meetmeid selle 
tagamiseks, et maakasutusega seotud 
otsuste tegemisel kõigil asjakohastel 
tasanditel võetakse nõuetekohaselt arvesse 
nii keskkonnale kui ka ühiskonnale ja 
majandusele avalduvat mõju. Rio+20 
tippkohtumise lõppdokumendis esitati 
üleskutse saavutada maailmas olukord, kus 
maa degradeerumine ei suurene. EL ja 
liikmesriigid peaksid mõtlema, kuidas

23. Selleks et vähendada Euroopas peamisi 
inimtegevusest põhjustatud survetegureid 
maale, mullale ja muudele 
ökosüsteemidele, võetakse liikmesriikide 
tasandil meetmeid selle tagamiseks, et 
maakasutusega seotud otsuste tegemisel 
kõigil asjakohastel tasanditel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse nii keskkonnale kui 
ka ühiskonnale ja majandusele avalduvat 
mõju. Rio+20 tippkohtumise 
lõppdokumendis esitati üleskutse saavutada 
maailmas olukord, kus maa 
degradeerumine ei suurene. Seda kohustust 
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seda kohustust oma pädevuse piires kõige 
paremini ellu viia ning kuidas käsitleda
mulla kvaliteediga seotud küsimusi siduvas 
õigusraamistikus. Samuti seatakse säästva 
maa- ja mullakasutuse eesmärgid.

saaks kõige paremini täita liikmesriikides.

Mulla kvaliteediga seotud küsimusi on 
võimalik subsidiaarsuse põhimõtte alusel 
kõige paremini käsitleda siduvas 
õigusraamistikus liikmesriikide tasandil. 
Samuti seatakse säästva maa- ja 
mullakasutuse eesmärgid.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24. Kuigi lämmastiku ja fosfori keskkonda 
viimine on ELis viimase 20 aasta jooksul 
märkimisväärselt vähenenud, mõjutavad 
keskkonda vabanevad ülemäärased
toitained õhu ja vee kvaliteeti ja avaldavad 
kahjulikku mõju ökosüsteemidele, 
tekitades inimestele tõsiseid 
terviseprobleeme. Eelkõige väetiste 
ebatõhusa kasutamise tulemusel
keskkonda vabanev ammoonium ja 
ebapiisav reoveepuhastus vajavad kiiret
lahendamist, et toitainete vabanemist 
jätkuvalt olulisel määral vähendada. On 
vaja jätkuvalt tegutseda selle nimel, et 
majandada toitainete ringlust 
kulutõhusamalt ja ressursitõhusamalt ning 
parandada väetiste kasutamise tõhusust. 
Seega on nende probleemide 
lahendamiseks vaja parandada ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide rakendamist 
ja vajaduse korral muuta standardeid 
rangemaks ning käsitleda toitainete 
ringlust osana terviklikust lähenemisest, 
mis seob ja lõimib omavahel ELi selliste 
valdkondade poliitikat, mis on olulised 
keskkonda vabanevate ülemääraste 
toitainete ja eutrofeerumise probleemiga 

24. Kuigi lämmastiku ja fosfori keskkonda 
viimine on ELis viimase 20 aasta jooksul 
märkimisväärselt vähenenud, mõjutavad 
keskkonda vabanevad suures koguses
toitained õhu ja vee kvaliteeti ja avaldavad 
kahjulikku mõju ökosüsteemidele, 
tekitades inimestele tõsiseid 
terviseprobleeme. Eelkõige looduslike 
protsesside käigus keskkonda vabanev 
ammoonium (väetiste kasutamine ja 
reoveepuhastus) vajavad lahendamist, et 
toitainete vabanemist jätkuvalt olulisel 
määral vähendada. On vaja jätkuvalt 
tegutseda selle nimel, et majandada 
toitainete ringlust kulutõhusamalt ja 
ressursitõhusamalt ning parandada väetiste 
kasutamise tõhusust ja luua säästlik 
toitainete ringlus linnade ja 
maapiirkondade vahel. Seega on nende 
probleemide lahendamiseks vaja 
investeerida teadusuuringutesse,
parandada ELi keskkonnaalaste 
õigusaktide rakendamist ja vajaduse korral 
kohandada standardeid ning käsitleda 
toitainete ringlust osana terviklikust 
lähenemisest, mis seob ja lõimib omavahel 
ELi selliste valdkondade poliitikat, nagu 
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tegelemiseks. Horisont 2020, mis on olulised keskkonda 
vabanevate ülemääraste toitainete ja 
eutrofeerumise probleemiga tegelemiseks.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 26 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ELis majandatakse maad 
jätkusuutlikult, muld on piisavalt kaitstud 
ja saastatud kohtade parandamine toimib 
edukalt.

(e) ELis majandatakse maad 
jätkusuutlikult, muld on liikmesriikides 
piisavalt kaitstud ja saastatud kohtade 
parandamine liikmesriikides toimib 
edukalt.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 26 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Metsad ja nende pakutavad teenused on 
kaitstud ning nende vastupanuvõime 
kliimamuutusele ja tulekahjudele 
paranenud.

(g) Metsad ja nende pakutavad rohked 
teenused on kaitstud ja säästvalt hallatud
ning nende vastupanuvõime 
kliimamuutusele ja tulekahjudele 
paranenud, sest metsad on üks oluline 
taastuv toorainete allikas.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 26 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) Tolmeldamist hoitakse kõrgel 
tasemel ja võetakse meetmeid mesilaste 
tervise hoidmiseks ja tugevdamiseks ja 
vajaduse korral võetakse meetmeid, et 
kaasata selliste taimekaitsevahendite 
kasutamisse, mis teadusliku 
riskihinnangu alusel avaldavad 
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mesilasperedele halba mõju, riski 
vähendavate meetmete rakendamine.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 26 – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Võtta täiendavaid meetmeid selliste 
põllumajandussektorite kaitsmiseks, 
edendamiseks ja toetamiseks, mille puhul 
on tõestatud, et need aitavad kaasa 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele, 
eelkõige mesindussektor.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 26 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Pingutada rohkem, et vähendada mulla 
erosiooni ja suurendada mulla orgaanilise 
aine sisaldust, parandada saastatud kohad 
ja suurendada maakasutuse aspektide 
lõimimist koordineeritud 
otsustusmenetlusse, millesse on kaasatud 
kõik valitsemistasandid ja mida toetab 
eesmärkide vastuvõtmine mulla ja maa kui 
ressursside kohta ning maakasutuse 
planeerimise kohta.

(e) Pingutada riiklikul tasandil rohkem, et 
vähendada mulla erosiooni ja suurendada 
mulla orgaanilise aine sisaldust, muu 
hulgas ÜPP maaelu arengu ennast 
tõestanud põllumajanduse 
keskkonnaprogrammide säilitamise ja 
laiendamise kaudu, parandada saastatud 
kohad ja suurendada maakasutuse 
aspektide lõimimist koordineeritud 
otsustusmenetlusse, millesse on kaasatud 
kõik valitsemistasandid ja mida toetab 
eesmärkide vastuvõtmine mulla ja maa kui 
ressursside kohta ning maakasutuse 
planeerimise kohta. Suurendada 
jõupingutusi riiklikul tasandil, et 
vähendada maakasutust ja säilitada 
põllumajandusmaa toidu, sööda ja 
taastuvate toorainete tootmiseks.
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Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 26 – lõik 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Välja töötada ja rakendada uus ELi 
metsastrateegia, milles käsitletakse 
mitmekordset nõudlust metsade suhtes ja 
metsadest saadavat kasu ning mis 
moodustaks strateegilisema lähenemise 
metsade kaitsmisele ja suurendamisele.

välja jäetud

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28. Innovatsioon on ressursitõhususe 
parandamiseks vajalik kõikides 
majandussektorites, et parandada 
konkurentsivõimet olukorras, kus 
ressursside hinnad tõusevad ning 
tooraineid on napilt ja nende tarnimine 
piiratud. Ettevõtlussektor on innovatsiooni 
ja sealhulgas ökoinnovatsiooni peamine 
käivitaja. Kuid turud ei anna tulemusi 
iseenesest. Väga on vaja liidu ja 
liikmesriikide tasandi valitsemissektori 
tegevust, et tagada ökoinnovatsioonile 
õiged raamtingimused, millega 
stimuleeritakse jätkusuutlike ettevõtlus- või 
tehnoloogialahenduste väljatöötamist 
keskkonnaprobleemide lahendamiseks.

28. Teadusuuringud ja innovatsioon on 
ressursitõhususe parandamiseks vajalikud 
kõikides majandussektorites, et parandada 
konkurentsivõimet olukorras, kus 
ressursside hinnad tõusevad ning 
tooraineid on napilt ja nende tarnimine 
piiratud. Põllutöömasinate puhul on vaja 
energia tarbimise alaseid uuendusi, et 
suurendada energiatõhusust ja 
vähendada CO2 heitkoguseid, ning 
samuti tuleb soodustada 
põllumajandusettevõtete 
moderniseerimist, et saaks kasutusele 
võtta uuenduslikke meetodeid ja 
tehnoloogiat. Ettevõtlussektor on 
innovatsiooni ja sealhulgas 
ökoinnovatsiooni peamine käivitaja. Kuid 
turud ei anna tulemusi iseenesest. Väga on 
vaja liidu ja liikmesriikide tasandi 
valitsemissektori tegevust, et tagada 
ökoinnovatsioonile õiged raamtingimused, 
millega stimuleeritakse jätkusuutlike 
ettevõtlus- või tehnoloogialahenduste 
väljatöötamist keskkonnaprobleemide 
lahendamiseks.
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Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. ELi kliima- ja energiapaketi täielik 
rakendamine on tähtis, et jõuda 2020. 
aastaks kindlaksmääratud vahe-
eesmärkideni ja 2050. aastaks üles ehitada 
konkurentsivõimeline ja vähese CO2-
heitega majandus. EL püsib praegu 
ajakavas oma KHG heite vähendamisel 
20 % võrra 1990. aasta tasemest aastaks 
2020, kuid 20 % energiatõhususe sihtmärk 
nõuab palju kiiremat tõhususe parandamist.
See on tähtis ka praeguses olukorras, kus 
energianõudlus kasvab pidevalt ja 
jätkuvalt arutletakse selle üle, kas 
kasutada maad toidu või bioenergia 
tootmiseks. Uuelt energiatõhususe 
direktiivilt oodatakse suurt panust selle 
suhtes.

30. ELi kliima- ja energiapaketi täielik 
rakendamine on tähtis, et jõuda 2020. 
aastaks kindlaksmääratud vahe-
eesmärkideni ja 2050. aastaks üles ehitada 
konkurentsivõimeline ja vähese CO2-
heitega majandus. EL püsib praegu 
ajakavas oma KHG heite vähendamisel 
20 % võrra 1990. aasta tasemest aastaks 
2020, kuid 20 % energiatõhususe sihtmärk 
nõuab palju kiiremat tõhususe parandamist.
See on tähtis ka praeguses olukorras, kus 
energianõudlus kasvab pidevalt. Uuelt 
energiatõhususe direktiivilt oodatakse suurt 
panust selle suhtes.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32. Kui tööstus võtab kasutusele 
tööstusheidete direktiivi kohased parimad 
võimalikud tehnikad, toob see kaasa enam 
kui 50 000 ELi suure tööstuskäitise 
paremad ressursikasutusharjumused ja 
vähenenud heitkogused ning see annab 
suure panuse innovatiivsete 
tootmismeetodite arengu stimuleerimisse, 
mis pikaajalises perspektiivis muudab 
majanduse keskkonnahoidlikuks ja 
vähendab tööstuse kulusid.

32. Kui tööstus võtab kasutusele 
tööstusheidete direktiivi kohased parimad 
võimalikud tehnikad, toob see kaasa enam 
kui 50 000 ELi suure tööstuskäitise 
paremad ressursikasutusharjumused ja 
vähenenud heitkogused ning see annab 
suure panuse innovatiivsete 
tootmismeetodite arengu stimuleerimisse, 
mis pikaajalises perspektiivis muudab 
majanduse keskkonnahoidlikuks ja 
vähendab tööstuse kulusid. Samal ajal 
võivad edusammud teadusuuringutes ning 
põllumajandustoodete jaoks lühikeste 
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tarneahelate ja kohalike turgude loomine 
märkimisväärselt vähendada toiduainete 
transpordist tekkivat CO2-heidet. 
Lühikesed vahemaad tagavad värskema ja 
tervislikuma toidu.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35. Selleks et luua raamistik tegevusele, 
millega parandatakse muid 
ressursitõhususe aspekte peale KHG heite 
ja energiakasutuse, kehtestatakse 
eesmärgid tarbimise üldise keskkonnamõju 
vähendamiseks eelkõige toidu- ja 
elamusektoris ning liikuvuse valdkonnas. 
Need sektorid üheskoos vastutavad 
peaaegu 80 % tarbimise keskkonnamõju 
eest. Rio+20 lõppdokumendis tunnistati 
vajadust tugevalt vähendada 
saagikoristusjärgset ja muud toidukadu ja 
raiskamist kogu toidutarneahelas.

35. Selleks et luua raamistik tegevusele, 
millega parandatakse muid 
ressursitõhususe aspekte peale KHG heite 
ja energiakasutuse, kehtestatakse 
eesmärgid tarbimise üldise keskkonnamõju 
vähendamiseks eelkõige toidusektoris 
toidu raiskamise vähendamise kaudu,
elamusektoris ning liikuvuse valdkonnas. 
Need sektorid üheskoos vastutavad 
peaaegu 80 % tarbimise keskkonnamõju 
eest. Rio+20 lõppdokumendis tunnistati 
vajadust tugevalt vähendada 
saagikoristusjärgset ja muud toidukadu ja 
raiskamist kogu toidutarneahelas. Seda on 
võimalik saavutada toidu suurema 
väärtustamise, piirkondliku turustamise, 
logistika, transpordi, laomajanduse ja 
pakendamise parandamise kaudu. Sellele 
peavad kaasa aitama kõik 
toidutarneahelas osalejad, eelkõige 
kaubandus ja tarbijad. Selle juurde 
kuulub ka tarbijate sihipärane harimine 
ja teavitamine.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 39



PE504.216v02-00 18/26 AD\930572ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

39. Veesektori ressursitõhusust käsitletakse 
samuti prioriteedina, et saavutada vee hea 
seisund. Kuigi põuad ja veenappus 
mõjutavad üha suuremaid Euroopa alasid, 
raisatakse Euroopas ikka veel 20–40 % vett 
näiteks jaotusvõrgu lekete kaudu.
Modelleerimise põhjal võib otsustada, et 
ELis on tõhusaks veekasutuseks veel päris 
palju võimalusi. Peale selle on kasvava 
veenõudluse ja kliimamuutuse mõju tõttu 
oodata Euroopa veevarudele avalduva 
surve olulist suurenemist. Selle taustal 
peaksid liit ja liikmesriigid tegutsema, et 
2020. aastaks toimuks veevõtmine 
taastuvate veevarude piires, ning 
parandama veekasutuse tõhusust selliste 
turumehhanismide abil nagu näiteks vee 
tegelikku väärtust kajastava veehinna 
määramine. Edasiminekut hõlbustab 
innovatiivsete tehnoloogiate, süsteemide ja 
ärimudelite kiirem näitamine ja 
kasutuselevõtt, mis rajaneb Euroopa 
veealase innovatsioonipartnerluse 
strateegilise rakendamise kaval.

39. Veesektori ressursitõhusust käsitletakse 
samuti prioriteedina, et saavutada vee hea 
seisund. Kuigi põuad ja veenappus 
mõjutavad üha suuremaid Euroopa alasid, 
raisatakse Euroopas ikka veel 20–40 % vett 
näiteks jaotusvõrgu lekete kaudu.
Modelleerimise põhjal võib otsustada, et 
ELis on tõhusaks veekasutuseks veel päris 
palju võimalusi. Peale selle on kasvava 
veenõudluse ja kliimamuutuse mõju tõttu 
oodata Euroopa veevarudele avalduva 
surve olulist suurenemist. Selle taustal 
peaksid liit ja liikmesriigid tegutsema, et 
2020. aastaks toimuks veevõtmine 
taastuvate veevarude piires, ning 
parandama veekasutuse tõhusust selliste 
turumehhanismide abil nagu näiteks vee 
tegelikku väärtust kajastava veehinna
määramine. Edasiminekut hõlbustab 
innovatiivsete tehnoloogiate, süsteemide ja 
ärimudelite kiirem näitamine ja 
kasutuselevõtt, mis rajaneb Euroopa 
veealase innovatsioonipartnerluse 
strateegilise rakendamise kaval ja ühise 
põllumajanduspoliitika reformi teises 
sambas sätestatud Euroopa 
innovatsioonipartnerlusel 
konkurentsivõimelise ja säästva 
põllumajanduse edendamiseks.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Anda hoogu avaliku ja erasektori 
teadus- ja innovatsioonipingutustele, mida 
on vaja innovatiivsete tehnoloogiate, 
süsteemide ja ärimudelite 
kasutuselevõtuks, millega kiirendatakse 
üleminekut vähese CO2-heitega 

(c) Anda hoogu avaliku ja erasektori 
teadus- ja innovatsioonipingutustele, mida 
on vaja innovatiivsete tehnoloogiate, 
süsteemide ja ärimudelite 
kasutuselevõtuks, millega kiirendatakse 
üleminekut vähese CO2-heitega 
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ressursitõhusale majandusele ja 
vähendatakse üleminekukulu.

ressursitõhusale majandusele ja 
vähendatakse üleminekukulu ning mis 
aitab vähendada toiduahelas 
toidujäätmeid 50% võrra aastaks 2025.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

50. Kliimamuutused süvendavad veelgi 
keskkonnaprobleeme, põhjustades 
pikaajalisi põuaperioode ja kuumalaineid, 
üleujutusi, torme ja metsatulekahjusid ning 
uusi ja virulentsemaid haigusi inimestel, 
samuti looma- või taimehaigusi. Vaja on 
sihipäraseid meetmeid, et tagada ELi piisav 
ettevalmistus, et tegeleda survetegurite ja 
muutustega, mis tulenevad 
kliimamuutustest, ning tugevdada 
keskkonna, majanduse ja ühiskonna
vastupidavust. Kuna kliimamuutused 
mõjutavad mitmeid sektoreid ja seda üha 
enam, tuleb kohanemise ja katastroofiriski 
juhtimise küsimused suuremal määral 
integreerida ELi poliitikatesse.

50. Kliimamuutused süvendavad veelgi 
keskkonnaprobleeme, põhjustades
pikaajalisi põuaperioode ja kuumalaineid, 
üleujutusi, torme ja metsatulekahjusid ning 
uusi ja virulentsemaid haigusi inimestel, 
samuti looma- või taimehaigusi. Vaja on 
sihipäraseid meetmeid, et tagada ELi piisav 
ettevalmistus, et tegeleda survetegurite ja
muutustega, mis tulenevad 
kliimamuutustest, ning tugevdada 
keskkonna, majanduse ja ühiskonna 
vastupidavust. Kuna kliimamuutused 
mõjutavad mitmeid sektoreid ja seda üha 
enam, tuleb kohanemise ja katastroofiriski 
juhtimise küsimused suuremal määral 
integreerida ELi poliitikatesse. Samal ajal 
on tähtis anda kõige enam kannatada 
saanud sektorite ettevõtjatele, nagu 
põllumajandustootjad, rohkem täpset 
teavet halbadest tavadest tingitud 
kliimariskide ning samuti teostatavate 
kohanemisvõimaluste kohta.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

62. Lisaks liikmesriikide abistamisele 
nõuetele vastavuse järgmiseks, jätkab 
komisjon oma ülesannete täitmist selle 
tagamisel, et õigusaktid täidaksid oma 
eesmärgi ning et neis võetaks arvesse 

62. Lisaks liikmesriikide abistamisele 
nõuetele vastavuse järgmiseks, jätkab 
komisjon oma ülesannete täitmist selle 
tagamisel, et õigusaktid oleksid 
proportsionaalsed ning täidaksid oma 
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uusimaid teaduslikke andmeid. Üldiselt 
sätestatakse piisavalt selged ja täpsed 
õiguslikud kohustused määrustes, millel on 
otsene ja mõõdetav mõju ja mis ei tekita 
vastuolusid rakendamisel. Komisjon 
hakkab rohkem kasutama tulemustabelit ja 
muid avalikkuse teavitamise vahendeid, et 
jälgida liikmesriikide edusamme 
konkreetsete õigusaktide rakendamisel.

eesmärgi ning et neis võetaks arvesse 
uusimaid teaduslikke andmeid. Üldiselt 
sätestatakse piisavalt selged ja täpsed 
õiguslikud kohustused määrustes, millel on 
otsene ja mõõdetav mõju ja mis ei tekita 
vastuolusid rakendamisel. Komisjon 
hakkab rohkem kasutama suhtlust, 
tulemustabelit ja muid avalikkuse 
teavitamise vahendeid, et jälgida 
liikmesriikide edusamme konkreetsete 
õigusaktide rakendamisel ja teavitada 
avalikkust positiivsetest suundumustest 
keskkonnakaitse seisukohalt.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 63 – lõik 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) Arendada keskkonna ja looduskaitse 
valdkonnas erinevate osalejate koostööl 
põhinevaid strateegiaid ja laiemat suhtlust 
parimate tavade teemal.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 63 – lõik 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) Korrapäraselt läbi vaadata kehtivad 
õigusaktid tagamaks, et meetmed 
keskkonnaalaste õigusaktide raames 
oleksid proportsionaalsed, teostatavad ja 
sihipärased.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 71 – lõik 2 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Teavitada ja levitada teavet 
positiivsete arengute ja suundumuste 
kohta keskkonnakaitse valdkonnas.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

75. Erasektorit tuleks ka julgustada 
kasutama uue ELi finantsraamistiku alusel 
pakutavaid võimalusi, et suurendada 
nende, eriti VKEde kaasatust keskkonna-
ja kliimaeesmärkide saavutamisse, 
eelkõige seoses ökoinnovatsiooniga ning 
uue tehnoloogia kasutuselevõtuga.
Ökoinnovatsiooniga seotud avaliku ja 
erasektori algatusi tuleks edendada 
Euroopa innovatsioonipartnerluste, nt 
veealase innovatsioonipartnerluse raames.
Uue innovatiivsete rahastamisvahendite 
raamistiku kaudu tuleks lihtsustada 
erasektori juurdepääsu finantsvahenditele 
investeeringute jaoks keskkonda, eelkõige 
seoses elurikkuse ja kliimamuutustega.
Euroopa ettevõtjaid tuleks ergutada oma 
finantsaruandluse osana avaldama 
keskkonnateavet suuremas ulatuses, kui 
seda nõutakse ELi kehtivate õigusaktide 
alusel.

75. Erasektorit tuleks ka julgustada 
kasutama uue ELi finantsraamistiku alusel 
pakutavaid võimalusi, et suurendada 
nende, eriti VKEde kaasatust keskkonna-
ja kliimaeesmärkide saavutamisse, 
eelkõige seoses ökoinnovatsiooniga ning 
uue tehnoloogia kasutuselevõtuga.
Ökoinnovatsiooniga seotud avaliku ja 
erasektori algatusi tuleks edendada 
Euroopa innovatsioonipartnerluste, nt 
veealase innovatsioonipartnerluse ja ühise 
põllumajanduspoliitika reformi teises 
sambas sätestatud Euroopa 
innovatsioonipartnerluse raames
konkurentsivõimelise ja säästva 
põllumajanduse edendamiseks. Uue 
innovatiivsete rahastamisvahendite 
raamistiku kaudu tuleks lihtsustada 
erasektori juurdepääsu finantsvahenditele 
investeeringute jaoks keskkonda, eelkõige 
seoses elurikkuse, kliimamuutuste ja
mulla kaitsega. Euroopa ettevõtjaid tuleks 
ergutada oma finantsaruandluse osana 
avaldama keskkonnateavet suuremas 
ulatuses, kui seda nõutakse ELi kehtivate 
õigusaktide alusel.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – lõige 82 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Lõpetada järk-järgult keskkonnale 
kahjulikud toetused, suurendada 
turupõhiste vahendite, sealhulgas 
maksustamise, hinnakujunduse ja tasude 
kasutamist ning laiendada 
keskkonnakaupade ja -teenuste turgu, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju.

(a) Parandada põllumajandustoetuste ja 
avalike hüvede kohaletoimetamise 
vahelist seost, suurendada turupõhiste 
vahendite, sealhulgas maksustamise, 
hinnakujunduse ja tasude kasutamist ning 
laiendada keskkonnakaupade ja -teenuste 
turgu, võttes nõuetekohaselt arvesse mis 
tahes kahjulikku sotsiaalset mõju.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 82 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Luua 2014. aastaks süsteem
keskkonnaga, eelkõige kliimamuutuste ja 
elurikkusega seotud ELi eelarvekulutuste 
aruandluseks ja jälgimiseks ning seda 
rakendada.

(e) Luua 2014. aastaks hindamissüsteem
keskkonnaga, eelkõige kliimamuutuste ja 
elurikkusega seotud ELi eelarvekulutuste 
aruandluseks ja jälgimiseks ning seda 
rakendada.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 83

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

83. Kuigi keskkonnakaitseküsimuste 
integreerimine muude ELi poliitikate ja 
meetmetega on alates 1997. aastast olnud 
aluslepingust tulenev nõue, näitab Euroopa 
keskkonna üldine seisund, et senised 
edusammud, mis mõnes valdkonnas on 
siiski kiiduväärsed, ei ole olnud piisavad 
kõigi negatiivsete arengusuundade 
tagasipööramiseks. Käesoleva programmi 

83. Kuigi keskkonnakaitseküsimuste 
integreerimine muude ELi poliitikate ja 
meetmetega on alates 1997. aastast olnud 
aluslepingust tulenev nõue, näitab Euroopa 
keskkonna üldine seisund, et senised 
edusammud, mis mõnes valdkonnas on 
siiski kiiduväärsed, ei ole olnud piisavad 
kõigi negatiivsete arengusuundade 
tagasipööramiseks. Käesoleva programmi 
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mitme prioriteetse eesmärgi saavutamine 
nõuab veelgi tõhusamat keskkonna- ja 
kliimakaalutluste integreerimist muude 
valdkondade poliitikasse, samuti on vaja 
sidusamat ja ühist poliitikakäsitlust, millest 
oleks mitmekülgset kasu. See peaks aitama 
tagada, et keeruliste kompromissidega 
tegeletaks varem, mitte alles 
rakendamisetapis, ning et vältimatuid 
mõjusid leevendataks tõhusamalt.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
direktiiv ja keskkonnamõju hindamise 
direktiiv on nende nõuetekohase 
rakendamise korral tõhusad vahendid, et 
tagada keskkonnakaitsenõuete 
integreerimine kavadesse, programmidesse 
ning projektidesse. Kohalikel ja 
piirkondlikel ametiasutustel, kes tavaliselt 
vastutavad maa- ja merealade kasutamist 
käsitlevate otsuste tegemise eest, on eriti 
otsustav roll keskkonnamõjude hindamisel 
ning looduskapitali kaitsmisel, säilitamisel 
ja suurendamisel, samuti selles, et 
saavutada suurem vastupanuvõime 
kliimamuutuste mõjudele ja 
looduskatastroofidele.

mitme prioriteetse eesmärgi saavutamine 
nõuab veelgi tõhusamat keskkonna- ja 
kliimakaalutluste integreerimist muude 
valdkondade poliitikasse, samuti on vaja 
sidusamat ja ühist süstemaatilist käsitlust, 
millest oleks mitmekülgset kasu. See peaks 
aitama tagada, et keeruliste 
kompromissidega tegeletaks varem, mitte 
alles rakendamisetapis, ning et vältimatuid 
mõjusid leevendataks tõhusamalt.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
direktiiv ja keskkonnamõju hindamise 
direktiiv on nende nõuetekohase 
rakendamise korral tõhusad vahendid, et 
tagada keskkonnakaitsenõuete 
integreerimine kavadesse, programmidesse 
ning projektidesse. Kohalikel ja 
piirkondlikel ametiasutustel, kes tavaliselt 
vastutavad maa- ja merealade kasutamist 
käsitlevate otsuste tegemise eest, on eriti 
otsustav roll keskkonnamõjude hindamisel 
ning looduskapitali kaitsmisel, säilitamisel 
ja suurendamisel, samuti selles, et 
saavutada suurem vastupanuvõime 
kliimamuutuste mõjudele ja 
looduskatastroofidele.

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

85. Käesolev programm hõlmab mitut 
prioriteetset eesmärki keskkonnaküsimuste 
integreerimise suurendamiseks. Komisjon 
on lisanud ühist põllumajanduspoliitikat, 
ühist kalanduspoliitikat, üleeuroopalisi 
võrke ja ühtekuuluvuspoliitika reforme 
käsitlevatesse ettepanekutesse meetmed, 
millega toetatakse jätkuvalt 
keskkonnaküsimuste integreerimist ja 
säästlikkust. Käesoleva programmi 
õnnestumiseks peaksid need poliitikad 
edaspidigi aitama kaasa keskkonnaga 
seotud sihtide ja eesmärkide saavutamisele. 

85. Käesolev programm hõlmab mitut 
prioriteetset eesmärki keskkonnaküsimuste 
integreerimise jätkuvaks suurendamiseks. 
Komisjon on lisanud ühist 
põllumajanduspoliitikat, ühist 
kalanduspoliitikat, üleeuroopalisi võrke ja 
ühtekuuluvuspoliitika reforme 
käsitlevatesse ettepanekutesse meetmed, 
millega toetatakse jätkuvalt 
keskkonnaküsimuste integreerimist ja 
säästlikkust. Käesoleva programmi 
õnnestumiseks peaksid need poliitikad 
edaspidigi aitama kaasa keskkonnaga 
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Sarnaselt peaks algselt keskkonnategevuse 
parandamise saavutamiseks kavandatavate 
jõupingutuste eesmärk olema võimaluse 
korral mitmekülgse kasu toomine muudele 
poliitikatele. Näiteks ökosüsteemide 
taastamise eesmärk võib olla suunatud 
elupaikadele ja liikidele kasu toomisele 
ning süsinikdioksiidi sidumisele, 
parandades samas paljude 
majandussektorite jaoks oluliste 
ökosüsteemiteenuste osutamist, nt 
tolmeldamine või vee puhastamine 
põllumajanduse jaoks, ning luues rohelisi 
töökohti.

seotud sihtide ja eesmärkide saavutamisele. 
Sarnaselt peaks algselt keskkonnategevuse 
parandamise saavutamiseks kavandatavate 
jõupingutuste eesmärk olema võimaluse 
korral mitmekülgse kasu toomine muudele 
poliitikatele. Näiteks ökosüsteemide 
taastamise eesmärk võib olla suunatud 
elupaikadele ja liikidele kasu toomisele 
ning süsinikdioksiidi sidumisele, 
parandades samas paljude 
majandussektorite jaoks oluliste 
ökosüsteemiteenuste osutamist, nt 
tolmeldamine või vee puhastamine 
põllumajanduse jaoks, ning luues rohelisi 
töökohti.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 86 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Integreerida keskkonna- ja 
kliimanõuetele vastavus ja sellealased 
stiimulid poliitilistesse algatustesse, 
sealhulgas kehtiva poliitika 
läbivaatamisesse ja reformimisse, samuti 
uutesse algatustesse ELi ja liikmesriikide 
tasandil.

(a) Integreerida jätkuvalt keskkonna- ja 
kliimanõuetele vastavus ja sellealased 
stiimulid poliitilistesse algatustesse, 
sealhulgas kehtiva poliitika 
läbivaatamisesse ja reformimisse, samuti 
uutesse algatustesse ELi ja liikmesriikide 
tasandil.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

87. EL on tihedalt asustatud ning 2020. 
aastaks elab tõenäoliselt 80 % ELi 
rahvastikust linnades või linnalähedastes 
piirkondades. Linnakeskkonna seisund 
mõjutab otseselt elukvaliteeti. Linnade 
keskkonnamõju levib ka nende füüsilistest 
piiridest kaugemale, sest nad sõltuvad 
suuresti linnalähedastest ja 

87. EL on tihedalt asustatud ning 2020. 
aastaks elab tõenäoliselt 80 % ELi 
rahvastikust linnades või linnalähedastes 
piirkondades. Linnakeskkonna seisund 
mõjutab otseselt elukvaliteeti. Linnade 
keskkonnamõju levib ka nende füüsilistest 
piiridest kaugemale, sest nad sõltuvad 
suuresti linnalähedastest ja 
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maapiirkondadest, mis rahuldavad nende 
nõudlust toidu, energia, ruumi ja 
ressursside järele ning võtavad vastu 
jäätmeid.

maapiirkondadest, mis rahuldavad nende 
nõudlust toidu, energia, ruumi ja 
ressursside järele ning võtavad vastu 
jäätmeid. Seetõttu tuleb eelkõige 
tähelepanu pöörata maapiirkondade 
edendamisele ja uute töökohtade 
loomisele maaelu sektoris.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu otsus

Lisa – punkt 89 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

89 a. Liidu toiduga kindlustatuse poliitika 
peaks põhinema säästval põllumajandusel 
ja õiglasel kaubandusel. Vajadus 
varustada piisava hulga toiduga maailma 
kasvavat elanikkonda, kelle 
tarbimismudelid muutuvad, avaldab 
survet loodusvaradele, eriti kui võtta 
arvesse kliimamuutuste mõju. Proteiini 
importi ebapiisava keskkonnakaitse 
tasemega kolmandatest riikidest saaks 
vähendada valgurikaste põllukultuuride 
kasvatamise edendamisega liidus. Lisaks 
on liit kohustatud nõudma asjaomastes 
riskipiirkondades piisavaid kahe- ja 
mitmepoolseid õiguslikke 
keskkonnakaitsemeetmeid.
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Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, 
Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, 
Mariya Gabriel, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, 
Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, 
George Lyon, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, 
Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, 
Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz 
Wojciechowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

María Auxiliadora Correa Zamora, Spyros Danellis, Jean-Paul Gauzès, 
Christa Klaß, Astrid Lulling, Jacek Włosowicz, Milan Zver


