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Muudatusettepanek 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Põhjendus A a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A a. arvestades, et 40% maailma 
kasvuhoonegaasidest tekib 
põllumajandussektoris; arvestades, et 
põllumajandus on peamine metaani ja 
dilämmastikoksiidi allikas ja et mõlemad 
kasvuhoonegaasid põhjustavad 
soojenemist rohkem kui süsinikdioksiid; 
arvestades, et kliimamuutused mõjutavad 
eelkõige arenguriikide vaeseid inimesi ja 
vähendavad põllumajandusega tegelemise 
võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Põhjendus A b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A b. arvestades, et põllumajandusliku 
kaubanduse liberaliseerimisel on 
arenguriikidel võimalus importida 
Euroopast, Aasiast ja Ameerika 
Ühendriikidest odava hinnaga kaupu, 
asetades seega kohalikud toiduained 
ebasoodsatesse konkurentsitingimustesse; 
arvestades, et odava hinnaga kaupade 
impordi järsk tõus kahjustab 
majanduslikult kohalikke 
põllumajandustootjaid ja 
põllumajandustöötajaid märkimisväärselt;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
A c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A c. arvestades, et 70–80% alatoidetutest 
on arenguriikide maapiirkondade 
elanikud; arvestades, et äärmise vaesuse 
ja nälja kaotamiseks tuleb parandada 
arenguriikide põllumajandustootjate ja 
põllumajandustöötajate elutingimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Põhjendus A d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A d. arvestades, et õigusega toidule 
tegeleva ÜRO eriraportööri aruanne 
„Agroökoloogia ja õigus toidule” näitab, 
et agroökoloogia abil, millega 
vähendatakse kliimamuutusi ja 
leevendatakse maapiirkondade vaesust, 
võib kümne aasta jooksul toiduainete 
tootmist tervetes piirkondades 
kahekordistada; tunnistab, et pikaajaline 
tootlikkus ja toiduga kindlustatus, 
eelkõige põllumajanduslike süsteemide 
vastupidavus kliimakahjustustele, sõltub 
sellest, kui hästi hoolitsetakse 
loodusvarade, eriti mulla, vee kasutuse ja 
bioloogilise mitmekesisuse eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Põhjendus A e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

A e. arvestades, et mida suurem on 
põllumajanduslik tootlikkus Euroopas, 
seda rohkem kasutatakse arenguriikidest 
saadavat mulda, sööta ja muid aineid; 
arvestades, et ligikaudu 80% Euroopa 
nõudlusest valgurikka söödavilja järele 
rahuldab import ehk 20 miljoni hektari 
suuruse Euroopa-välise maa kasutamine; 
arvestades, et valgurikka söödavilja ja 
õliseemne tollimaksuvaba import 
Euroopasse on üks raadamise, 
kogukondade ümberasustamise, 
bioloogilise mitmekesisuse kaotamise ja 
toiduga mittekindlustatuse suurenemise 
põhjustajaid Lõuna-Ameerikas;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Charles Goerens

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. täheldab laialdast muret seoses ühise 
põllumajanduspoliitika väheneva, 
kuid kumulatiivse kahjuliku mõjuga 
arengumaadele; peab 
kahetsusväärseks, et komisjoni teatises 
ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide kohta 2020. aastaks ei 
mainita seda mõju; nõuab, et uue 
ühise põllumajanduspoliitika 
põhieesmärk oleks põhimõtte „ära 
kahjusta arengumaid” järgimine;

1. teeb ÜRO Toidu- ja
Põllumajandusorganisatsioonile 
(FAO) ülesandeks kindlaks määrata 
ühise põllumajanduspoliitika mõju 
arenguriikidele ning hinnata kõiki 
tegureid, mis koormavad täiendavalt 
arenguriikide põllumajanduse ja 
toiduainesektori olukorda;
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Or. fr

Muudatusettepanek 7
Filip Kaczmarek

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. täheldab laialdast muret seoses ühise 
põllumajanduspoliitika väheneva, kuid 
kumulatiivse kahjuliku mõjuga 
arengumaadele; peab kahetsusväärseks, et 
komisjoni teatises ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärkide kohta 
2020. aastaks ei mainita seda mõju;
nõuab, et uue ühise 
põllumajanduspoliitika põhieesmärk oleks 
põhimõtte „ära kahjusta arengumaid” 
järgimine;

1. täheldab ELi põllumajanduspoliitika
vajalikku mõju arenguriikidele ja mõju 
põllumajandustoodete kodumaisele ja 
ülemaailmsele hinnatasemele; nõuab
seetõttu, et uues ühises 
põllumajanduspoliitikas võetaks täielikult 
arvesse põhimõtet „ära kahjusta 
arengumaid”;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ricardo Cortés Lastra ja Miguel Angel Martínez Martínez

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

 1.  täheldab laialdast muret seoses ühise 
põllumajanduspoliitika väheneva, kuid 
kumulatiivse kahjuliku mõjuga 
arengumaadele; peab 
kahetsusväärseks, et komisjoni teatises 
ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide kohta 2020. aastaks ei 
mainita seda mõju; nõuab, et uue 
ühise põllumajanduspoliitika 
põhieesmärk oleks põhimõtte „ära 

1. täheldab ühise põllumajanduspoliitika
reformi puhul saavutatud edu, mis 
vähendab reformi kahjulikku mõju 
arenguriikidele; nõuab, et uude ühisesse 
põllumajanduspoliitikasse kaasataks „ära 
kahjusta arengumaid” põhimõte, mis on 
kooskõlas Lissaboni lepingu 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
eesmärgiga;
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kahjusta arengumaid” järgimine;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Åsa Westlund

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. täheldab laialdast muret seoses ühise 
põllumajanduspoliitika väheneva, kuid 
kumulatiivse kahjuliku mõjuga 
arengumaadele; peab kahetsusväärseks, et 
komisjoni teatises ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärkide kohta 
2020. aastaks ei mainita seda mõju; nõuab, 
et uue ühise põllumajanduspoliitika 
põhieesmärk oleks põhimõtte „ära kahjusta 
arengumaid” järgimine;

1. rõhutab ELi toimimise lepingu artikli 3 
lõiget 5, milles sätestatakse, et EL 
toetab vaba ja ausat kaubandust ning 
vaesuse kaotamist; täheldab laialdast 
muret seoses ühise 
põllumajanduspoliitika väheneva, kuid 
kumulatiivse kahjuliku mõjuga 
arengumaadele; peab kahetsusväärseks, 
et komisjoni teatises ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärkide 
kohta 2020. aastaks ei mainita seda 
mõju; nõuab, et uue ühise 
põllumajanduspoliitika põhieesmärk 
oleks põhimõtte „ära kahjusta 
arengumaid” järgimine; palub, et EL 
tagaks ühise põllumajanduspoliitika ja 
oma kaubandus- ja arengupoliitika 
vahelise sidususe ja peaks täielikult 
kinni poliitikavaldkondade 
arengusidususe põhimõttest;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. täheldab laialdast muret seoses ühise 
põllumajanduspoliitika väheneva, kuid 
kumulatiivse kahjuliku mõjuga 
arengumaadele; peab 
kahetsusväärseks, et komisjoni teatises 
ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide kohta 2020. aastaks ei 
mainita seda mõju; nõuab, et uue ühise 
põllumajanduspoliitika põhieesmärk 
oleks põhimõtte „ära kahjusta 
arengumaid” järgimine;

1. täheldab muret seoses ühise 
põllumajanduspoliitika mõjuga 
arenguriikidele; peab kahetsusväärseks, 
et komisjoni teatises ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärkide 
kohta 2020. aastaks ei mainita seda 
mõju; nõuab, et uue ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
arvestataks põhimõtet „ära kahjusta 
arengumaid”;

Or. de

Muudatusettepanek 11
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. täheldab laialdast muret seoses ühise 
põllumajanduspoliitika väheneva, kuid
kumulatiivse kahjuliku mõjuga 
arengumaadele; peab kahetsusväärseks, et 
komisjoni teatises ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärkide kohta 
2020. aastaks ei mainita seda mõju; nõuab, 
et uue ühise põllumajanduspoliitika 
põhieesmärk oleks põhimõtte „ära kahjusta 
arengumaid” järgimine;

1. täheldab laialdast muret seoses ühise 
põllumajanduspoliitika kumulatiivse otsese 
ja kaudse kahjuliku mõjuga 
arenguriikidele; peab kahetsusväärseks, et 
komisjoni teatises ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärkide kohta 
2020. aastaks ei mainita seda mõju ja 
seega ei toetata ELi õiguslikke 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
kohustusi ja pühendumust aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamisel; nõuab, et 
uue ühise põllumajanduspoliitika 
põhieesmärk oleks põhimõtte „ära kahjusta 
arengumaid” järgimine, mille tagamiseks 
tuleb kehtestada asjakohased 
mehhanismid;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. täheldab laialdast muret seoses ühise 
põllumajanduspoliitika väheneva, kuid
kumulatiivse kahjuliku mõjuga 
arengumaadele; peab 
kahetsusväärseks, et komisjoni teatises 
ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärkide kohta 2020. aastaks ei 
mainita seda mõju; nõuab, et uue ühise 
põllumajanduspoliitika põhieesmärk 
oleks põhimõtte „ära kahjusta 
arengumaid” järgimine;

1. täheldab laialdast muret seoses ühise 
põllumajanduspoliitika kumulatiivse 
kahjuliku mõjuga arenguriikidele; peab 
kahetsusväärseks, et komisjoni teatises 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide 
kohta 2020. aastaks ei mainita seda mõju; 
palub komisjonil algatada põhjalik 
hindamine ühise põllumajanduspoliitika 
ja selle mõju kohta arenguriikidele ning 
nõuab, et uue ühise põllumajanduspoliitika 
põhieesmärk oleks põhimõtte „ära kahjusta 
arengumaid” järgimine; üldisemas plaanis 
nõuab, et komisjon tagaks, et ühise 
põllumajanduspoliitika seadusandlikud 
ettepanekud vastavad 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
eesmärgile, nagu on sätestatud Lissaboni 
lepingu artiklis 208;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. nõuab, et EL tagaks ühise 
põllumajanduspoliitika ja oma arengu- ja 
kaubanduspoliitika vahelise kooskõla; 
rõhutab eelkõige vajadust lisada 
kaubanduslepingutesse kaitseklauslid ja 
arenguriikide õigust kaitsta oma 
põllumajandusturge;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et Euroopa eksporditoetused 
kahjustasid tõsiselt vaeste riikide 
põllumajanduse arengut, sest nendega 
loodi ebavõrdne konkurents eelkõige siis, 
kui importival riigil või piirkonnal puudus 
tõhus impordi kaitse (näiteks tollitõkked, 
impordikvoodid, toetused kohalikele 
tootjatele); märgib samuti, et ELi 
põllumajanduse eksporditoetused on 
aidanud kaasa impordi järsule kasvule ja 
muutnud seega mitmed arenguriigid 
impordist sõltuvamaks, ohustades seetõttu 
nende riikide ja elanikkonna võimet end 
ise toiduga varustada;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Filip Kaczmarek

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et 2013. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kaotataks 
kõik eksporditoetused ja eraldataks
otsetoetused tootmisest, et tagada võrdsed 
tingimused ELi ja arengumaade
põllumajandustoodetele; palub komisjonil 
rahastada eraldamisest mõjutatud 
põllukultuuride tootmise üleminekukava, 
et toetada mahepõllunduslikke 
tootmisviise ja säästvat 
põllumajandustava;

2. tuletab meelde Doha vooru 
läbirääkimiste raames ELi ja OECD 
kolmanda osapoole võetud kohustust 
kaotada kõik eksporditoetused 
2013. aastaks ja eraldada otsetoetused 
tootmisest, et tagada võrdsed tingimused 
ELi ja arenguriikide
põllumajandustoodetele;
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Muudatusettepanek 16
Franziska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

      2. nõuab, et 2013. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kaotataks 
kõik eksporditoetused ja eraldataks 
otsetoetused tootmisest, et tagada võrdsed 
tingimused ELi ja arengumaade 
põllumajandustoodetele; palub komisjonil 
rahastada eraldamisest mõjutatud 
põllukultuuride tootmise üleminekukava, 
et toetada mahepõllunduslikke 
tootmisviise ja säästvat 
põllumajandustava;

2. nõuab, et 2013. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kaotataks 
kõik eksporditoetused; juhib siiski 
tähelepanu asjaolule, et eksporditoetuste 
keelamisel jäävad alles teistest otsestest 
või kaudsetest toetustest põhjustatud 
majanduslikud moonutused, mis 
võimaldavad ELi põllumajandussektoril 
eksportida põllumajandustooteid 
keskmistest tootmiskuludest odavamalt;
nõuab, et EL toetaks arenguriikide nõuet 
kaitsta oma toiduainete tootmist ja
elanikkonda odava impordi võimaliku 
hävitava mõju eest;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

      2. nõuab, et 2013. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kaotataks kõik eksporditoetused ja 
eraldataks otsetoetused tootmisest, et 
tagada võrdsed tingimused ELi ja 
arengumaade 
põllumajandustoodetele; palub 
komisjonil rahastada eraldamisest 
mõjutatud põllukultuuride tootmise 
üleminekukava, et toetada 

     2. tunnustab, et 2013. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
piiratakse jätkuvalt kõiki 
eksporditoetusi – seda siiski eeldusel, 
et ka teiste kaubanduspartnerite 
(eelkõige USA, Kanada, Austraalia, 
Uus-Meremaa) eksporditoetused 
arendatakse välja vastavalt WTO 
tingimustele – ja eraldatakse
otsetoetused tootmisest, et kohandada 
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mahepõllunduslikke tootmisviise ja 
säästvat põllumajandustava;

arenguriikide ja ELi 
põllumajandustoodete tingimusi; 
palub komisjonil rahastada 
eraldamisest mõjutatud põllukultuuride 
tootmise üleminekukava, et toetada 
mahepõllunduslikke tootmisviise ja 
säästvat põllumajandustava;

Or. de

Muudatusettepanek 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

      2. nõuab, et 2013. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kaotataks 
kõik eksporditoetused ja eraldataks 
otsetoetused tootmisest, et tagada võrdsed 
tingimused ELi ja arengumaade 
põllumajandustoodetele; palub komisjonil 
rahastada eraldamisest mõjutatud 
põllukultuuride tootmise üleminekukava, 
et toetada mahepõllunduslikke tootmisviise 
ja säästvat põllumajandustava;

2. nõuab, et 2013. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kaotataks 
kõik eksporditoetused ja eraldataks 
otsetoetused tootmisest, ja palub 
komisjonil need muutused ellu viia, 
kasutades asjakohaseid 
üleminekuperioode, et hoida ära 
kahjulikku mõju Euroopa 
maapiirkondadele, ning toetada 
mahepõllunduslikke tootmisviise ja 
säästvat põllumajandustava;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Corina Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et 2013. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kaotataks 
kõik eksporditoetused ja eraldataks 

2. nõuab, et 2013. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kaotataks 
kõik eksporditoetused ja eraldataks 
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otsetoetused tootmisest, et tagada võrdsed 
tingimused ELi ja arengumaade
põllumajandustoodetele; palub komisjonil 
rahastada eraldamisest mõjutatud 
põllukultuuride tootmise üleminekukava, et 
toetada mahepõllunduslikke tootmisviise ja 
säästvat põllumajandustava;

otsetoetused tootmisest, et tagada võrdsed 
tingimused ELi ja arenguriikide 
põllumajandustoodetele kaubanduse ja 
kasvu ergutamiseks; palub komisjonil 
rahastada eraldamisest mõjutatud 
põllukultuuride tootmise üleminekukava, et 
toetada mahepõllunduslikke tootmisviise ja 
säästvat põllumajandustava;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Gabriele Zimmer

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab, et 2013. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kaotataks 
kõik eksporditoetused ja eraldataks 
otsetoetused tootmisest, et tagada võrdsed 
tingimused ELi ja arengumaade
põllumajandustoodetele; palub komisjonil 
rahastada eraldamisest mõjutatud 
põllukultuuride tootmise üleminekukava, et 
toetada mahepõllunduslikke tootmisviise ja 
säästvat põllumajandustava;

2. nõuab, et 2013. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika raames kaotataks 
kõik eksporditoetused ja eraldataks 
otsetoetused tootmisest, et tagada võrdsed 
tingimused ELi ja arenguriikide
põllumajandustoodetele; palub komisjonil 
rahastada eraldamisest mõjutatud 
põllukultuuride tootmise üleminekukava, et 
toetada mahepõllunduslikke tootmisviise ja 
säästvat põllumajandustava, mis sõltuvad 
vähestest välistest keemilistest lisanditest 
ja arvestavad maaviljeluses kohalikke 
looduslikke tingimusi; nõuab lisaks 
investeeringuid agroökoloogiliste 
viljelusviiside uuringutesse ja avalike 
teenuste osutamist väiketalunikele, et 
võimaldada üleminekut jätkusuutlikule 
mahepõllunduslikule tootmisele;

Or. de

Muudatusettepanek 21
Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

      2 a. rõhutab, et ühise 
põllumajanduspoliitika ning kaubandus-
ja arengupoliitika vahel peab olema 
suurem sidusus, et tagada tõhusam 
arengukoostöö; märgib lisaks, et vajalik 
on ELi-poolne parem tegevuse 
kooskõlastamine valitsusväliste 
organisatsioonidega, ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooniga, ÜROga 
ja teiste rahvusvaheliste asutustega;

Or. de

Muudatusettepanek 22
Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. on arvamusel, et ühine 
põllumajanduspoliitika avaldab olulist 
mõju arengupoliitikale, eelkõige toiduga 
kindlustatuse valdkonnas; juhib 
tähelepanu sellele, et ühine 
põllumajanduspoliitika saab anda panuse 
suurenenud üleilmsesse nõudlusesse 
toiduainete järele;

Or. de

Muudatusettepanek 23
Corina Creţu

Arvamuse projekt
Lõige 2 a

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et arenguriikide toiduga 
kindlustatust mõjutavad tegurid on muu 
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hulgas vaesus, tervishoid, poliitiline 
stabiilsus, infrastruktuur ja 
loodusõnnetused;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Franziska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. soovitab kooskõlas rahvusvahelise 
arengule suunatud 
põllumajandusteaduste ja tehnoloogia 
hindamise institutsiooni järeldustega, et 
EL töötaks välja uue toidu- ja 
põllumajanduspoliitika, mis toetab 
mahepõllundust ja muid agroökoloogilisi 
tavasid; palub komisjonil eelkõige 
reformida ühist põllumajanduspoliitikat, 
sidudes omavahel otsetoetused ning 
sotsiaal- ja keskkonnatingimused;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Franziska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. tuletab meelde, et suuremas osas 
arenguriikides ületab toiduainete import 
ekspordi; rõhutab, et ühine 
põllumajanduspoliitika aitab sellisele 
arengusuundumusele kaasa otsese ja 
kaudse eksporditoetuse näol arenguriikide 
kaitsetutele turgudele; kordab, et õigus 
toidule tähendab ka seda, et 
arenguriikidele tuleb anda poliitilisi 
võimalusi tootmise jätkusuutlikkuse 
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suurendamiseks, et end ja oma piirkondi 
toita; rõhutab selles suhtes, et 
arenguriikidel peab olema võimalik 
kasutada vajalikke vahendeid, sealhulgas 
muutuv tollimaks ja impordikvoodid (mis 
on kaks vaesematele riikidele kõige 
kättesaadavamat vahendit), et nad saaksid 
kaitsta oma põllumajanduse arengut;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Charles Goerens

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub ELi üles oma kaubandus- ja 
arengupoliitika raames edendama 
säästvat põllumajandustava ja 
toiduainetega varustamise sõltumatust
arengumaades, et leevendada ühise 
põllumajanduspoliitika kumulatiivset 
kahjulikku mõju arengumaadele; 
peab väga oluliseks toiduga 
kindlustatuse tagamist vähim arenenud 
riikidele ja toiduainete puhasimpordiga 
arengumaadele, maade hõivamise 
keelustamist, omandiõiguste tagamist 
põlistele ja väiketalunikele, 
seemnemonopolide kaotamist ning 
sõltuvuse lõpetamist teatavatest 
pestitsiididest;

3. kutsub ELi üles oma kaubandus- ja 
arengupoliitika raames aitama kaasa 
säästva põllumajandustava 
edendamisele arenguriikides, toiduga 
kindlustatuse tagamisele vähim 
arenenud riikidele ja toiduainete 
puhasimpordiga arenguriikidele, maade 
hõivamise keelustamisele, 
omandiõiguste tagamisele põlistele ja 
väiketalunikele, seemnemonopolide 
kaotamisele ning teatavatest 
pestitsiididest sõltuvuse lõpetamisele, 
kooskõlas Cotonou lepingus sätestatud 
partnerluse põhimõttega;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

      3. kutsub ELi üles oma kaubandus- ja 
arengupoliitika raames edendama 
säästvat põllumajandustava ja 
toiduainetega varustamise sõltumatust 
arengumaades, et leevendada ühise 
põllumajanduspoliitika kumulatiivset 
kahjulikku mõju arengumaadele; peab 
väga oluliseks toiduga kindlustatuse 
tagamist vähim arenenud riikidele ja 
toiduainete puhasimpordiga 
arengumaadele, maade hõivamise 
keelustamist, omandiõiguste tagamist 
põlistele ja väiketalunikele, 
seemnemonopolide kaotamist ning 
sõltuvuse lõpetamist teatavatest 
pestitsiididest;

      3. kutsub ELi üles oma kaubandus- ja 
arengupoliitika raames edendama 
säästvat põllumajandustava ja 
toiduainetega kindlustatust 
arenguriikides; peab väga oluliseks 
neile toiduainete tootmise 
mitmekesistamise võimaldamist, 
toiduga kindlustatuse tagamist vähim 
arenenud riikidele ja toiduainete 
puhasimpordiga arenguriikidele, maade 
hõivamise keelustamist, omandiõiguste 
tagamist põlistele ja väiketalunikele, 
seemnemonopolide kaotamist ning 
sõltuvuse lõpetamist teatavatest 
pestitsiididest;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Filip Kaczmarek

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub ELi üles oma kaubandus- ja 
arengupoliitika raames edendama säästvat 
põllumajandustava ja toiduainetega 
varustamise sõltumatust arengumaades, et 
leevendada ühise põllumajanduspoliitika 
kumulatiivset kahjulikku mõju 
arengumaadele; peab väga oluliseks 
toiduga kindlustatuse tagamist vähim 
arenenud riikidele ja toiduainete 
puhasimpordiga arengumaadele, maade 
hõivamise keelustamist, omandiõiguste 
tagamist põlistele ja väiketalunikele, 
seemnemonopolide kaotamist ning 
sõltuvuse lõpetamist teatavatest 

      3. märgib, et toiduained ei ole üksnes 
kaup ning toidu kättesaadavus on 
inimeluks hädavajalik; kutsub ELi 
üles oma kaubandus- ja arengupoliitika 
raames ning nõudluse kasvu ja 
toiduainete hinnatõusu taustal 
edendama säästvat põllumajandustava 
ja toiduainetega kindlustatust vähim 
arenenud riikides ja arenguriikides;
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pestitsiididest;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Gabriele Zimmer

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub ELi üles oma kaubandus- ja 
arengupoliitika raames edendama säästvat 
põllumajandustava ja toiduainetega 
varustamise sõltumatust arengumaades, et 
leevendada ühise põllumajanduspoliitika 
kumulatiivset kahjulikku mõju 
arengumaadele; peab väga oluliseks 
toiduga kindlustatuse tagamist vähim 
arenenud riikidele ja toiduainete 
puhasimpordiga arengumaadele, maade 
hõivamise keelustamist, omandiõiguste 
tagamist põlistele ja väiketalunikele, 
seemnemonopolide kaotamist ning 
sõltuvuse lõpetamist teatavatest
pestitsiididest;

3. kutsub ELi üles oma kaubandus- ja 
arengupoliitika raames edendama säästvat 
põllumajandustava, mis põhineb vähestel 
välistel keemilistel lisanditel, ja 
toiduainetega varustamise sõltumatust 
arenguriikides, et kaotada ühise 
põllumajanduspoliitika kumulatiivne 
kahjulik mõju arenguriikidele; peab väga 
oluliseks tagada inimeste õigus toidule
vähim arenenud riikides ja toiduainete 
puhasimpordiga arenguriikides, 
keelustada maade hõivamine, tagada tava-
ja omandiõigused põlistele ja 
väiketalunikele, kaotada 
seemnemonopolid ning lõpetada sõltuvus
pestitsiididest;

Or. de

Muudatusettepanek 30
Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3.  kutsub ELi üles oma kaubandus- ja 
arengupoliitika raames edendama 
säästvat põllumajandustava ja 
toiduainetega varustamise sõltumatust 
arengumaades, et leevendada ühise 
põllumajanduspoliitika kumulatiivset 
kahjulikku mõju arengumaadele; peab 

3. kutsub ELi üles oma kaubandus- ja 
arengupoliitika raames edendama 
säästvat põllumajandustava ja 
toiduainetega varustamise sõltumatust 
arenguriikides; peab väga oluliseks 
toiduga kindlustatuse edendamist
vähim arenenud riikidele ja toiduainete 
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väga oluliseks toiduga kindlustatuse 
tagamist vähim arenenud riikidele ja 
toiduainete puhasimpordiga 
arengumaadele, maade hõivamise 
keelustamist, omandiõiguste tagamist
põlistele ja väiketalunikele, 
seemnemonopolide kaotamist ning 
sõltuvuse lõpetamist teatavatest 
pestitsiididest;

puhasimpordiga arenguriikidele ning 
püüdlust, et maade hõivamine 
keelustatakse, omandiõigused põlistele 
ja väiketalunikele tagatakse, 
seemnemonopolid kaotatakse ning 
sõltuvus teatavatest pestitsiididest 
lõpetatakse;

Or. de

Muudatusettepanek 31
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub ELi üles oma kaubandus- ja 
arengupoliitika raames edendama säästvat 
põllumajandustava ja toiduainetega 
varustamise sõltumatust arengumaades, et 
leevendada ühise põllumajanduspoliitika 
kumulatiivset kahjulikku mõju 
arengumaadele; peab väga oluliseks 
toiduga kindlustatuse tagamist vähim 
arenenud riikidele ja toiduainete 
puhasimpordiga arengumaadele, maade 
hõivamise keelustamist, omandiõiguste 
tagamist põlistele ja väiketalunikele, 
seemnemonopolide kaotamist ning 
sõltuvuse lõpetamist teatavatest 
pestitsiididest;

3. kutsub ELi üles oma kaubandus- ja 
arengupoliitika raames edendama säästvat 
põllumajandustava ja toiduainetega 
varustamise sõltumatust arenguriikides, et 
leevendada ühise põllumajanduspoliitika 
kumulatiivset kahjulikku mõju 
arenguriikidele; peab väga oluliseks 
toiduga kindlustatuse tagamist vähim 
arenenud riikidele ja toiduainete 
puhasimpordiga arenguriikidele, maade 
hõivamise keelustamist, omandiõiguste 
mittekahjustamist ja nende tagamist 
väiketalunikele, naissoost talunikele,
põlistele talunikele ja kogukondadele, 
seemnemonopolide kaotamist ning 
sõltuvuse lõpetamist teatavatest 
pestitsiididest;

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Filip Kaczmarek

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et toiduained ei ole üksnes 
kaup ning toidu kättesaadavus on 
eelkõige üks universaalsetest 
inimõigustest;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 33
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et toiduained ei ole üksnes kaup 
ning toidu kättesaadavus on eelkõige üks 
universaalsetest inimõigustest;

4. märgib, et toiduained ei ole üksnes kaup 
ning tervisliku, toitaineterikka ja piisava 
toidu kättesaadavus on eelkõige üks 
universaalsetest inimõigustest; palub, et 
2013. aasta järgse ühise 
põllumajanduspoliitika täiendavad 
eesmärgid oleksid arenguriikide 
toiduainetega varustamise sõltumatus ja 
tervisliku toidu kättesaadavus;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Franziska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et toiduained ei ole üksnes 
kaup ning toidu kättesaadavus on 

4. märgib, et toiduained ei ole üksnes kaup 
ning toidu kättesaadavus on eelkõige üks 
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eelkõige üks universaalsetest 
inimõigustest;

universaalsetest inimõigustest; rõhutab 
selles suhtes, et Euroopa vastutus 
ülemaailmse toiduga kindlustatuse eest 
seisneb peamiselt selles, et võimaldada 
arenguriikidel suurendada ja 
mitmekesistada oma tootmist, et olla 
toiduga rohkem kindlustatud ja 
rahuldada kohalike turgude nõudlust, 
ning neid selles toetada, mitte Euroopa 
põllumajandusliku ekspordi 
suurendamises arenguriikidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Gabriele Zimmer

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et toiduained ei ole üksnes kaup 
ning toidu kättesaadavus on eelkõige üks 
universaalsetest inimõigustest;

4. märgib, et toiduained ei ole üksnes kaup 
ning toidu kättesaadavus on eelkõige üks 
universaalsetest inimõigustest; kutsub 
komisjoni seoses sellega üles hindama 
ELi ja kolmandate riikide vaheliste 
majandus-, vabakaubandus- ja 
investeerimislepingute mõju 
inimõigustele, et mitte olla vastuolus ELi 
enda väärtustega välispoliitika 
valdkonnas;

Or. de

Muudatusettepanek 36
Franziska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. väljendab muret, et EL üritab oma 
majanduspartnerluslepingute ja teiste 
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kahepoolsete vabakaubanduslepingute 
edendamise kaudu suruda arenguriikidele 
peale oma toiduainete liberaliseerimise 
kava ja avada põllumajandusturge; 
kordab, et kuigi loomasööda kaitsmata 
impordi tõttu on EL tugevalt sõltuv 
loomse valgu rikka sööda sektorist, 
saavutati toiduga kindlustatus Euroopas 
seevastu põllumajandusturgude kaitsmise 
kaudu; nõuab seega, et EL ei sunniks 
arenguriike oma põllumajandusturgu 
avama;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Franziska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. märgib murega, et ELi sõltuvus 
imporditud loomasöödast, eelkõige sojast, 
on aidanud kaasa nõudlusele EList 
väljaspool asuva maa järele, ja see 
põhjustab raadamist, kogukondade 
ümberasustamist ja geneetiliselt 
muundatud soja kasvatamise laiendamist 
Lõuna-Ameerikas; palub seepärast 
komisjonil võtta oma põhieesmärgiks 
imporditud loomse valgu rikkast söödast 
sõltuvuse vähendamine, nt jätkusuutlike 
valgurikaste taimede kasvatuse 
arendamise ja laiendamise kaudu ELis;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Filip Kaczmarek

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et 
põllumajandussaaduste hindadega 
spekuleerimise vastu võitlemise meetmete 
valdkonnas tuleks uue ühise 
põllumajanduspoliitika raames kehtestada 
nõuetekohased mehhanismid ja eeskirjad 
põllumajandustoorme 
tuletisinstrumentide kaubavahetuse 
reguleerimiseks ja läbipaistvuse 
suurendamiseks; on veendunud, et EL 
peaks olema eeskujuks ja rajama ELi 
siseseid kohalikke põllumajandustoodete 
oksjoniturgusid ning turustussüsteeme, 
mis parandaksid väiketalunike 
läbirääkimispositsiooni toiduainete 
tarneahelas;

5. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 39
Gabriele Zimmer

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et põllumajandussaaduste 
hindadega spekuleerimise vastu võitlemise 
meetmete valdkonnas tuleks uue ühise 
põllumajanduspoliitika raames kehtestada 
nõuetekohased mehhanismid ja eeskirjad 
põllumajandustoorme tuletisinstrumentide 
kaubavahetuse reguleerimiseks ja 
läbipaistvuse suurendamiseks; on 
veendunud, et EL peaks olema eeskujuks ja 
rajama ELi siseseid kohalikke 
põllumajandustoodete oksjoniturgusid ning 
turustussüsteeme, mis parandaksid 
väiketalunike läbirääkimispositsiooni 
toiduainete tarneahelas;

5. on arvamusel, et EL peab järgima oma 
õiguslikult siduvaid eesmärke ja 
põhimõtteid, eelkõige seoses ülemaailmse 
nälja ja vaesuse kaotamisega, ja seepärast 
tuleks põllumajandussaaduste hindadega 
spekuleerimise vastu võitlemise meetmete 
valdkonnas kehtestada uue ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
nõuetekohased mehhanismid ja eeskirjad 
põllumajandustoorme tuletisinstrumentide 
kaubavahetuse reguleerimiseks ja 
läbipaistvuse suurendamiseks; nõuab USA 
eeskuju järgimist ja 
põllumajandustoorainete rahaliste 
vahendite positsioonide piirangute 
kasutuselevõttu ning nende tõhusat 
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kontrollimist; nõuab kesksete 
reguleerivate asutuste loomist, et 
tõkestada nn börsiväliseid tehinguid 
põllumajandussektoris ja luua seeläbi 
vajalik läbipaistvus; on veendunud, et EL 
peaks olema eeskujuks ja rajama ELi 
siseseid kohalikke põllumajandustoodete 
oksjoniturgusid ning turustussüsteeme, mis 
parandaksid väiketalunike 
läbirääkimispositsiooni toiduainete 
tarneahelas;

Or. de

Muudatusettepanek 40
Franziska Keller, Catherine Grèze

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et 
põllumajandussaaduste hindadega 
spekuleerimise vastu võitlemise 
meetmete valdkonnas tuleks uue ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kehtestada nõuetekohased 
mehhanismid ja eeskirjad 
põllumajandustoorme 
tuletisinstrumentide kaubavahetuse 
reguleerimiseks ja läbipaistvuse 
suurendamiseks; on veendunud, et EL 
peaks olema eeskujuks ja rajama ELi 
siseseid kohalikke 
põllumajandustoodete oksjoniturgusid
ning turustussüsteeme, mis parandaksid 
väiketalunike läbirääkimispositsiooni 
toiduainete tarneahelas;

5. rõhutab, et põllumajanduskaupade 
hinnakõikumine kahjustab kõige 
rohkem vaeseid riike; on arvamusel, et 
põllumajandussaaduste hindadega 
spekuleerimise vastu võitlemise 
meetmete valdkonnas tuleks uue ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kehtestada nõuetekohased 
mehhanismid ja eeskirjad 
põllumajandustoorme 
tuletisinstrumentide kaubavahetuse 
reguleerimiseks ja läbipaistvuse 
suurendamiseks; on veendunud, et EL 
peaks olema eeskujuks ja rajama ELi 
siseseid kohalikke 
põllumajandustoodete turge ning 
turustussüsteeme, mis parandaksid 
väiketalunike läbirääkimispositsiooni 
toiduainete tarneahelas;

Or. en



AM\862211ET.doc 25/30 PE462.581v01-00

ET

Muudatusettepanek 41
Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

      5. on arvamusel, et 
põllumajandussaaduste hindadega 
spekuleerimise vastu võitlemise 
meetmete valdkonnas tuleks uue ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kehtestada nõuetekohased 
mehhanismid ja eeskirjad 
põllumajandustoorme 
tuletisinstrumentide kaubavahetuse 
reguleerimiseks ja läbipaistvuse 
suurendamiseks; on veendunud, et EL 
peaks olema eeskujuks ja rajama ELi 
siseseid kohalikke 
põllumajandustoodete oksjoniturgusid 
ning turustussüsteeme, mis 
parandaksid väiketalunike 
läbirääkimispositsiooni toiduainete 
tarneahelas;

      5. on arvamusel, et 
põllumajandussaaduste hindadega 
spekuleerimise vastu võitlemise 
meetmete valdkonnas tuleks uue ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kehtestada nõuetekohased 
mehhanismid ja eeskirjad 
põllumajandustoorme 
tuletisinstrumentide kaubavahetuse 
reguleerimiseks ja läbipaistvuse 
suurendamiseks; pooldab ülemaailmset 
põllumajandusvarude 
teavitussüsteemi; juhib tähelepanu, et 
tuleks mõelda oluliste 
põllumajandustoorainete varude 
ladudes hoidmisele;

Or. de

Muudatusettepanek 42
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et põllumajandussaaduste 
hindadega spekuleerimise vastu võitlemise 
meetmete valdkonnas tuleks uue ühise 
põllumajanduspoliitika raames kehtestada 
nõuetekohased mehhanismid ja eeskirjad 
põllumajandustoorme tuletisinstrumentide 
kaubavahetuse reguleerimiseks ja 
läbipaistvuse suurendamiseks; on 
veendunud, et EL peaks olema eeskujuks ja 

5. on arvamusel, et põllumajandussaaduste 
hindadega spekuleerimise vastu võitlemise 
meetmete valdkonnas tuleks uue ühise 
põllumajanduspoliitika raames kehtestada 
nõuetekohased mehhanismid ja eeskirjad 
põllumajandustoorme tuletisinstrumentide 
kaubavahetuse reguleerimiseks ja 
läbipaistvuse suurendamiseks; on 
veendunud, et EL peaks olema eeskujuks ja 
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rajama ELi siseseid kohalikke 
põllumajandustoodete oksjoniturgusid ning 
turustussüsteeme,  mis parandaksid 
väiketalunike läbirääkimispositsiooni 
toiduainete tarneahelas;

rajama ELi siseseid kohalikke 
põllumajandustoodete oksjoniturgusid ning 
turustussüsteeme,  mis parandaksid 
väiketalunike läbirääkimispositsiooni 
ülemaailmses toiduainete tarneahelas;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Charles Goerens

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et 
põllumajandussaaduste hindadega 
spekuleerimise vastu võitlemise 
meetmete valdkonnas tuleks uue ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kehtestada nõuetekohased 
mehhanismid ja eeskirjad 
põllumajandustoorme 
tuletisinstrumentide kaubavahetuse 
reguleerimiseks ja läbipaistvuse 
suurendamiseks; on veendunud, et EL 
peaks olema eeskujuks ja rajama ELi 
siseseid kohalikke 
põllumajandustoodete oksjoniturgusid 
ning turustussüsteeme, mis parandaksid 
väiketalunike läbirääkimispositsiooni 
toiduainete tarneahelas;

5. on arvamusel, et 
põllumajandussaaduste hindadega 
spekuleerimise vastu võitlemise 
meetmete valdkonnas tuleks uue ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kehtestada nõuetekohased 
mehhanismid ja eeskirjad 
põllumajandustoorme 
tuletisinstrumentide jaoks ja 
läbipaistvuse suurendamiseks; on 
veendunud, et EL peaks olema 
eeskujuks ja rajama ELi siseseid 
kohalikke põllumajandustoodete 
oksjoniturgusid ning turustussüsteeme, 
mis parandaksid väiketalunike 
läbirääkimispositsiooni toiduainete 
tarneahelas;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Åsa Westlund

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunnistab, et kiiresti tuleb tagada 
ülemaailmne toiduga kindlustatus, 
suurendades investeeringuid 
põllumajandusse toiduga kindlustamata 
piirkondades; rõhutab sellega seoses, et 
põllumajanduse areng peaks põhinema 
õigusel toidule ja õigusel toota toiduaineid 
ning et EL peab tunnustama ja kaitsma 
arenguriikide vajadust saavutada toiduga 
kindlustatus;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Filip Kaczmarek

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

      6. nõuab, et ELi ja Mercosuri riikide 
vahelise lepingu läbiräägitavat teksti 
muudetaks põhjalikult vastavalt 
komisjoni mõjuhinnangule, mis
hoiatab ebaseadusliku metsaraide ja 
ebaseadusliku tööstusliku 
põllumajandustootmise ulatusliku 
suurenemise eest maakogukondade ja 
keskkonna arvelt ning miljonite 
töökohtade kadumise eest Euroopa 
maapiirkondades, mis takistab ühise 
põllumajanduspoliitika tõhusat 
rakendamist.

6. nõuab, et komisjon esitaks üksikasjaliku 
mõjuhinnangu kõigi 
kaubandusläbirääkimiste kohta, eelkõige 
ELi ja Mercosuri riikide
assotsiatsioonilepingu kohta, sest 
nimetatud leping ei tohiks kahjustada 
arenguriike ega takistada ühise 
põllumajanduspoliitika 2020. aasta 
eesmärkide tõhusat rakendamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6.  nõuab, et ELi ja Mercosuri riikide 
vahelise lepingu läbiräägitavat teksti 
muudetaks põhjalikult vastavalt 
komisjoni mõjuhinnangule, mis hoiatab 
ebaseadusliku metsaraide ja 
ebaseadusliku tööstusliku 
põllumajandustootmise ulatusliku 
suurenemise eest maakogukondade ja 
keskkonna arvelt ning miljonite 
töökohtade kadumise eest Euroopa 
maapiirkondades, mis takistab ühise 
põllumajanduspoliitika tõhusat 
rakendamist.

6. nõuab, et ELi ja Mercosuri riikide 
vahelise lepingu läbiräägitav tekst
vaadataks läbi vastavalt komisjoni 
mõjuhinnangule, mis hoiatab 
ebaseadusliku metsaraide ja 
ebaseadusliku tööstusliku 
põllumajandustootmise ulatusliku 
suurenemise eest maakogukondade ja 
keskkonna arvelt ning miljonite 
töökohtade kadumise eest Euroopa 
maapiirkondades, mis takistab ühise 
põllumajanduspoliitika tõhusat 
rakendamist. 

Or. de

Muudatusettepanek 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab, et ELi ja Mercosuri riikide 
vahelise lepingu läbiräägitavat teksti 
muudetaks põhjalikult vastavalt
komisjoni mõjuhinnangule, mis 
hoiatab ebaseadusliku metsaraide ja 
ebaseadusliku tööstusliku 
põllumajandustootmise ulatusliku 
suurenemise eest maakogukondade ja
keskkonna arvelt ning miljonite 
töökohtade kadumise eest Euroopa 
maapiirkondades, mis takistab ühise 
põllumajanduspoliitika tõhusat 

6. nõuab, et ELi ja Mercosuri riikide 
vahelise lepingu läbiräägitav tekst 
oleks tasakaalustatud ja võtaks 
arvesse komisjoni mõjuhinnangut;
nõuab otstarbekaid alternatiive 
Mercosuri riikide arengu 
edendamiseks ja Euroopa tootjate 
mõju vähendamiseks.
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rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Gay Mitchell

Arvamuse projekt
Lõige 7 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tunnistab, et ühise 
põllumajanduspoliitika reformidega on 
märkimisväärselt vähendatud ELi 
põllumajandustootmise mõju 
arenguriikidele, kusjuures 
eksporditoetused on peaaegu täiesti 
kaotatud; nõuab, et EL tunnistaks, kui 
tähtis on toetada arenguriikide 
põllumajandussektorit, tagades eelkõige, 
et põllumajandus on arenguriikide ja 
ülemeremaadele antava ELi arenguabi 
eelarve üks prioriteete.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Filip Kaczmarek

Arvamuse projekt
Lõige 7 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab, et Euroopa Liit tagaks ühise 
põllumajanduspoliitika ja oma arengu- ja 
kaubanduspoliitika vahelise kooskõla, 
kuid võtaks selles arvesse ELi 
liikmesriikide ja arenguriikide 
põllumajandustootjate vajadusi ja 
probleeme ning peaks kinni 
poliitikavaldkondade arengusidususe 
põhimõttest.
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Or. en


