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Muudatusettepanek 1
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele ja
mullaerosioonile;

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
pikaajalisi toiduga kindlustatusega
seonduvaid eesmärke, millega soodustataks 
säästva põllumajandustootmise uusi vorme, 
kus säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, 
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele, 
mullaerosioonile ja bioloogilise 
mitmekesisuse hävimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali;
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke, mis on ette 
nähtud säästva põllumajandustootmise
soodustamiseks, energia säästmiseks, 
sisendite tõhusa kasutamise edendamiseks
ning ökosüsteemide potentsiaali paremaks 
ärakasutamiseks; juhib tähelepanu sellele, 
et see poliitika peab suutma reageerida 
suurtele keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 
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kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele ja 
mullaerosioonile;

ammendumisele, vee reostumisele ja 
mullaerosioonile;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Linda McAvan

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele ja
mullaerosioonile;

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks 
pikaajalist toiduga kindlustatusega
seonduvat eesmärki, millega soodustataks 
säästva põllumajandustootmise uusi vorme, 
kus säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, nt vee reostumisele, 
mullaerosioonile ja bioloogilise 
mitmekesisuse hävimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Sandrine Bélier, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga kindlustatusega seonduvaid 
eesmärke, millega soodustataks säästva 
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põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele ja
mullaerosioonile;

põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, nt vee reostumisele, 
mullaerosioonile ja bioloogilise 
mitmekesisuse hävimisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele ja 
mullaerosioonile;

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, bioloogilise 
mitmekesisuse hävimisele, vee 
reostumisele ja mullaerosioonile;

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Chris Davies

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele ja 
mullaerosioonile;

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
bioloogilise mitmekesisuse hävimisele, 
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele ja 
mullaerosioonile;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toidupoliitikaga seonduvaid eesmärke, 
millega soodustataks ja stimuleeritaks
säästva põllumajandustootmise ja -
tarbimise uusi vorme, kus tagatakse 
toiduainete tarnimine, säästetakse 
energiat, vähendatakse kemikaalide 
kasutamist ning kasutatakse paremini ära 
ökosüsteemide potentsiaali; juhib 
tähelepanu sellele, et see poliitika peab 
suutma reageerida suurtele keskkonna-, 
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ammendumisele, vee reostumisele ja 
mullaerosioonile;

tervisealastele ja sotsiaalsetele 
probleemidele, näiteks kliimamuutustele, 
bioloogilise mitmekesisuse hävimisele (sh 
nn põllumajanduslik bioloogiline 
mitmekesisus), ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele ja 
mullaerosioonile, tervisealasele 
ebavõrdsusele, kroonilistele haigustele, 
vaesusele ja demograafilistele muutustele 
ELis ;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Anne Delvaux

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele ja 
mullaerosioonile;

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke ja tagataks 
asjakohane rahastamine, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele ja 
mullaerosioonile, ilma et see ohustaks 
põllumajandusettevõtete elujõulisust või 
nende olemasolu kogu ELis;

Or. fr
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Muudatusettepanek 9
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele ja 
mullaerosioonile;

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist, austatakse 
rohkem loomade tervist ja heaolu ning 
kasutatakse paremini ära ökosüsteemide 
potentsiaali; juhib tähelepanu sellele, et see 
poliitika peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 
ammendumisele, vee reostumisele ja 
mullaerosioonile;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 

1. nõuab, et 2013. aasta järgses ühises 
põllumajanduspoliitikas järgitaks selliseid 
toiduga seonduvaid eesmärke, millega 
soodustataks säästva 
põllumajandustootmise uusi vorme, kus 
säästetakse energiat, vähendatakse 
kemikaalide kasutamist ning kasutatakse 
paremini ära ökosüsteemide potentsiaali; 
juhib tähelepanu sellele, et see poliitika 
peab suutma reageerida suurtele 
keskkonnaprobleemidele, näiteks 
kliimamuutustele, ressursside 
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ammendumisele, vee reostumisele ja
mullaerosioonile;

ammendumisele, vee reostumisele,
mullaerosioonile ja loomakaitsele;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
varasemate ÜPP reformide (1992. aasta 
McSharry reform, „Agenda 2000” 
reform, 2003. aasta reform ja 2008. aasta 
tervisekontroll) eesmärk oli tagada, et 
Euroopa põllumajandustootjad täidaksid 
maailma kõrgeimaid keskkonna- ja 
loomakaitse ning toiduainete 
jälgitavusega seotud standardeid; rõhutab 
sellega seoses, et turg 
põllumajandustootjatele kõnealuste 
standardite täitmisega kaasnevaid 
kulutusi ei hüvita;
(See lõige peaks olema uus nr 1 ja tuleks 
seetõttu seada etteotsa).

Or. de

Muudatusettepanek 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. nõuab järgmisel rahastamisperioodil 
ELi põllumajanduseelarve ajakohastamist 
kooskõlas ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkidega;
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Or. en

Muudatusettepanek 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. nõuab teise astme otsetoetuste 
kehtestamist, mis moodustaksid 25–40% 
iga liikmesriigi otsetoetustest ja mida 
kasutataks kogu ELi hõlmava 
stimuleerimissüsteemina, mis oleks 
suunatud jätkusuutlikkuse 
suurendamisele, parandades nii ressursi-
kui ka tootmistõhusust, muutes ELi 
põllumajanduse 
konkurentsivõimelisemaks, kooskõlas 
hiljuti avaldatud komisjoni teatisega 
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava”;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tunneb heameelt asjaolu üle, et 
komisjoni teatises keskendutakse 
keskkonnaalaste avalike hüvede 
pakkumisele ÜPP 
keskkonnasõbralikumaks muutmise 
kaudu, ning tema kavatsuse üle 
integreerida mitmekesisus taas 
põllumajandussektorisse, mis kujutab 
endast otsustava tähtsusega võimalust 
keskkonnasõbralikuma ja säästvama ÜPP 



AM\861637ET.doc 11/56 PE460.983v01-00

ET

poole liikumiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. peab vajalikuks saavutada õige 
tasakaal intensiivseid tootmismeetodeid 
nõudva suurema tootlikkuse vajaduse 
ning ressursside säilitamise ja säästva 
kasutamise vajaduse vahel, võttes 
nõuetekohaselt arvesse keskkonda, 
rahvatervist ja loomade heaolu;

Or. ro

Muudatusettepanek 16
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. usub, et praegused loomakasvatuse 
väga intensiivsed meetodid ei ole sageli 
säästvad ja avaldavad kahjulikku mõju 
loomade tervisele ja heaolule, mis võib 
omakorda mõjuda kahjulikult 
rahvatervisele ja toiduohutusele; nõuab 
seetõttu, et ÜPP edendaks loomakasvatuse 
meetodeid, mis austaksid keskkonda, 
samuti loomade tervist ja loomade heaolu;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et kuna 
ÜPP peab suutma reageerida arvukatele 
probleemidele elanikkonna, arengu, 
bioloogilise mitmekesisuse, keskkonna ja 
maapuuduse osas, tuleb luua uus poliitika 
algatus, mille puhul keskendutaks ühise 
Euroopa toidupoliitika loomisele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et ühine 
põllumajanduspoliitika puudutab nii 
põllumajandustootjaid kui ka üldsust –
mõlemad on nii maksumaksjad kui ka 
tarbijad – ning ohutu toit, terve keskkond, 
hea tervis ja töö saamise võimalused on 
üldsuse huvides;

2. juhib tähelepanu sellele, et ühine 
põllumajanduspoliitika etendab otsustavat 
rolli nii põllumajandustootjate kui ka 
üldsuse jaoks – mõlemad on nii 
maksumaksjad kui ka tarbijad –, kuna
ohutu ja mõistlike hindadega toit, terve 
keskkond, hea tervis ja töö saamise 
võimalused on üldsuse huvides;

Or. de

Muudatusettepanek 19
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 2 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et ühine 
põllumajanduspoliitika puudutab nii 
põllumajandustootjaid kui ka üldsust –
mõlemad on nii maksumaksjad kui ka 
tarbijad – ning ohutu toit, terve keskkond, 
hea tervis ja töö saamise võimalused on 
üldsuse huvides;

2. juhib tähelepanu sellele, et ühine 
põllumajanduspoliitika puudutab nii 
põllumajandustootjaid kui ka üldsust –
mõlemad on nii maksumaksjad kui ka 
tarbijad – , kuna ohutu toit, terve keskkond, 
hea tervis ja töö saamise võimalused on 
üldsuse huvides ning kuna nõudlus 
kvaliteetsete toodete järele kasvab ja 
keskkonnasõbralikud tavad muutuvad 
üha levinumaks;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Sandrine Bélier, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et ühine 
põllumajanduspoliitika puudutab nii 
põllumajandustootjaid kui ka üldsust –
mõlemad on nii maksumaksjad kui ka 
tarbijad – ning ohutu toit, terve keskkond, 
hea tervis ja töö saamise võimalused on 
üldsuse huvides;

2. juhib tähelepanu sellele, et ühine 
põllumajanduspoliitika puudutab nii 
põllumajandustootjaid kui ka üldsust –
mõlemad on nii maksumaksjad kui ka 
tarbijad –, kuna ohutu toit, terve keskkond, 
hea tervis ja töö saamise võimalused on 
kõigi huvides;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu sellele, et ühine 
põllumajanduspoliitika puudutab nii 

2. juhib tähelepanu sellele, et ühine 
põllumajanduspoliitika puudutab nii 
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põllumajandustootjaid kui ka üldsust –
mõlemad on nii maksumaksjad kui ka 
tarbijad – ning ohutu toit, terve keskkond, 
hea tervis ja töö saamise võimalused on 
üldsuse huvides;

põllumajandustootjaid kui ka üldsust –
mõlemad on nii maksumaksjad kui ka 
tarbijad – ning ohutu ja täisväärtuslik toit, 
terve keskkond, hea tervis ja töö saamise 
võimalused on mõlema huvides;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab, et ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise aluseks oleks selline mudel, 
mis hõlmaks makseid seoses ebasoodsate 
looduslike tingimustega, nn rohelise 
punkti makseid (green-point payments) ja 
makseid tundlikele piirkondadele;

3. nõuab, et ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise aluseks oleks selline mudel, 
mis hõlmaks makseid seoses ebasoodsate 
looduslike tingimuste ja tundlike 
piirkondadega ning makseid
põllumajandustootjatele, kelle suhtes 
kehtivad konkreetsed majandamisnõuded 
Natura 2000 aladel;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab, et ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise aluseks oleks selline mudel, 
mis hõlmaks makseid seoses ebasoodsate 
looduslike tingimustega, nn rohelise 
punkti makseid (green-point payments) ja 
makseid tundlikele piirkondadele;

3. nõuab, et ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise aluseks oleks selline mudel,
mis hüvitaks niisugustele standarditele 
vastavust, mis kuuluvad maailma 
kõrgeimate standardite hulka, ja 
niisuguste avalike hüvede pakkumist, 
mida turg ei hüvita; juhib sellega seoses
tähelepanu asjaolule, et ebasoodsate 
looduslike tingimuste eest hüvitise 
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pakkumist tuleb tulevikus jätkata;

Or. de

Muudatusettepanek 24
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab, et ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise aluseks oleks selline mudel, 
mis hõlmaks makseid seoses ebasoodsate 
looduslike tingimustega, nn rohelise punkti 
makseid (green-point payments) ja 
makseid tundlikele piirkondadele;

3. nõuab, et ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise aluseks oleks selline mudel, 
mis hõlmaks makseid seoses ebasoodsate 
looduslike tingimustega, nn rohelise punkti 
makseid (green-point payments) ja 
makseid tundlikele piirkondadele, eelkõige 
kõrgustikes asuvatele 
põllumajandusaladele;

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Sandrine Bélier, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab, et ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise aluseks oleks selline mudel, 
mis hõlmaks makseid seoses ebasoodsate 
looduslike tingimustega, nn rohelise 
punkti makseid (green-point payments) ja 
makseid tundlikele piirkondadele;

3. nõuab, et ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise aluseks oleks selline mudel, 
mis hõlmaks makseid konkreetsete 
põllumajandussüsteemide eest, nt kõrge 
loodusväärtusega mahepõllumajandus, 
ekstensiivselt kasutatavate karjamaade ja 
heinamaade eest ning 
põllumajandustootjatele, kelle suhtes 
kehtivad konkreetsed majandamisnõuded 
Natura 2000 aladel;

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab, et ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise aluseks oleks selline mudel, 
mis hõlmaks makseid seoses ebasoodsate 
looduslike tingimustega, nn rohelise punkti 
makseid (green-point payments) ja 
makseid tundlikele piirkondadele;

3. nõuab, et ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise aluseks oleks selline mudel, 
mis hõlmaks makseid seoses ebasoodsate 
looduslike tingimustega, sh saare- ja 
mägipiirkondadega, ning nn rohelise 
punkti makseid (green-point payments) ja 
makseid tundlikele piirkondadele;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõuab, et ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamise aluseks oleks selline mudel, 
mis hõlmaks makseid seoses ebasoodsate 
looduslike tingimustega, nn rohelise punkti 
makseid (green-point payments) ja 
makseid tundlikele piirkondadele;

3. nõuab, et ühise põllumajanduspoliitika 
rahastamismudel hõlmaks makseid seoses 
ebasoodsate looduslike tingimustega, nn 
rohelise punkti makseid (green-point 
payments) ja makseid tundlikele 
piirkondadele;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab, et ÜPP rahaliste vahendite 
eraldamisel tuleks peale haritava maa 
kasutada ka muid näitajaid, nt toodangu 
kvaliteeti, keskkonnasõbralike 
põllumajandustehnikate kasutamist, 
põllumajandusettevõtete asukohta 
geograafiliselt ebasoodsates piirkondades 
ja noorte kohalolu;

Or. it

Muudatusettepanek 29
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. nõuab, et ÜPP rahaliste vahendite 
eraldamisel tuleks nõuetekohaselt arvesse 
võtta elukutselisi põllumajandustootjaid, 
st neid, kes tõeliselt 
põllumajandusettevõttest elatuvad, 
vastupidiselt niisugustele suurtele 
äriühingutele või investeerimisfondidele, 
kes kasutavad põllumajandust vaid 
alternatiivse finantsinvesteeringu 
süsteemina;

Or. it

Muudatusettepanek 30
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. pooldab rahaliste vahendite jaotamise 
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mehhanismi osas territoriaalset 
lähenemisviisi, milles võetakse arvesse 
arvukaid erinevaid asukohti, et edendada 
põllumajandusettevõtete ja asjaomaste 
piirkondade jätkusuutlikkust;

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et rahastamisel tugevdataks nn 
kahe samba põhimõtet, sõltuvalt paljude 
keskkonnaalaste ja bioloogilise 
mitmekesisuse kriteeriumide täitmisest, nii 
et kõrgekvaliteedilist toitu saaks toota 
säästvate meetoditega; juhib tähelepanu 
sellele, et piisav rahastamine on 
põllumajanduse sihipäraste 
keskkonnaalaste meetmete eduka 
rakendamise ainuke tagatis;

4. nõuab, et rahastamisel tugevdataks nn 
kahe samba põhimõtet, sõltuvalt paljude 
keskkonnaalaste ja bioloogilise 
mitmekesisuse kriteeriumide täitmisest, nii 
et kõrgekvaliteedilist toitu saaks toota 
säästvate meetoditega;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et rahastamisel tugevdataks nn 
kahe samba põhimõtet, sõltuvalt paljude
keskkonnaalaste ja bioloogilise 
mitmekesisuse kriteeriumide täitmisest, nii 
et kõrgekvaliteedilist toitu saaks toota 
säästvate meetoditega; juhib tähelepanu 
sellele, et piisav rahastamine on 

4. nõuab, et rahastamisel tugevdataks nn 
kahe samba põhimõtet, sõltuvalt paljude
keskkonna, ressursitõhususe ja 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsele 
kaasaaitamisega seotud kriteeriumide 
täitmisest, nii et kõrgekvaliteedilist toitu 
saaks jätkuvalt toota säästvate 
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põllumajanduse sihipäraste 
keskkonnaalaste meetmete eduka 
rakendamise ainuke tagatis;

meetoditega; juhib tähelepanu sellele, et
piisavad eelarveassigneeringud on 
põllumajanduse sihipäraste uute, 
keskkonnasõbralike tavade ja 
olemasolevate keskkonnaalaste meetmete 
eduka rakendamise ainuke tagatis;

Or. de

Muudatusettepanek 33
Sandrine Bélier, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et rahastamisel tugevdataks nn 
kahe samba põhimõtet, sõltuvalt paljude 
keskkonnaalaste ja bioloogilise 
mitmekesisuse kriteeriumide täitmisest, nii 
et kõrgekvaliteedilist toitu saaks toota
säästvate meetoditega; juhib tähelepanu 
sellele, et piisav rahastamine on 
põllumajanduse sihipäraste 
keskkonnaalaste meetmete eduka 
rakendamise ainuke tagatis;

4. nõuab, et rahastamisel tugevdataks nn 
kahe samba põhimõtet, sõltuvalt paljude 
keskkonnaalaste ja bioloogilise 
mitmekesisuse kriteeriumide täitmisest, nii 
et kõrgekvaliteedilist toitu toodetaks
säästvate meetoditega; juhib tähelepanu 
sellele, et piisav rahastamine on 
põllumajanduse sihipäraste 
keskkonnaalaste meetmete eduka 
rakendamise ainuke tagatis;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et rahastamisel tugevdataks nn 
kahe samba põhimõtet, sõltuvalt paljude
keskkonnaalaste ja bioloogilise
mitmekesisuse kriteeriumide täitmisest, nii 
et kõrgekvaliteedilist toitu saaks toota
säästvate meetoditega; juhib tähelepanu 

4. nõuab, et rahastamisel tugevdataks nn 
kahe samba põhimõtet, toonitades, et ÜPP 
peab püüdlema paljude keskkonna,
bioloogilise mitmekesisuse ja 
rahvatervisega seotud eesmärkide poole, 
nii et kõrgekvaliteedilist ja kõrge 
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sellele, et piisav rahastamine on 
põllumajanduse sihipäraste 
keskkonnaalaste meetmete eduka 
rakendamise ainuke tagatis;

toiteväärtusega toitu toodetaks 
taskukohaste hindade ja säästvate 
meetoditega; juhib tähelepanu sellele, et 
piisav rahastamine on põllumajanduse 
sihipäraste keskkonnaalaste meetmete 
eduka rakendamise ainuke tagatis; ning 
nõuab meetmete võtmist tarbijate ja 
põllumajandustootjate positsiooni 
tugevdamiseks paremini toimivas 
toiduainete tarneahelas;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Anne Delvaux

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et rahastamisel tugevdataks nn 
kahe samba põhimõtet, sõltuvalt paljude
keskkonnaalaste ja bioloogilise 
mitmekesisuse kriteeriumide täitmisest, nii 
et kõrgekvaliteedilist toitu saaks toota 
säästvate meetoditega; juhib tähelepanu 
sellele, et piisav rahastamine on 
põllumajanduse sihipäraste 
keskkonnaalaste meetmete eduka 
rakendamise ainuke tagatis;

4. nõuab piisavate rahaliste vahendite 
kättesaadavaks tegemist ambitsioonikate
keskkonnaalaste ja bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärkide saavutamiseks, 
nii et kõrgekvaliteedilist toitu saaks toota 
säästvate meetoditega; juhib tähelepanu 
sellele, et piisav rahastamine on 
põllumajanduse sihipäraste 
keskkonnaalaste meetmete eduka 
rakendamise ainuke tagatis;

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Sirpa Pietikäinen

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab, et rahastamisel tugevdataks nn 
kahe samba põhimõtet, sõltuvalt paljude 

4. nõuab, et rahastamisel tugevdataks nn 
kahe samba põhimõtet, sõltuvalt paljude 
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keskkonnaalaste ja bioloogilise 
mitmekesisuse kriteeriumide täitmisest, nii 
et kõrgekvaliteedilist toitu saaks toota 
säästvate meetoditega; juhib tähelepanu 
sellele, et piisav rahastamine on 
põllumajanduse sihipäraste 
keskkonnaalaste meetmete eduka 
rakendamise ainuke tagatis;

keskkonnaalaste ja bioloogilise 
mitmekesisuse kriteeriumide täitmisest, nii 
et kõrgekvaliteedilist toitu saaks toota 
säästvate meetoditega; juhib tähelepanu 
sellele, et piisav rahastamine on 
põllumajanduse sihipäraste 
keskkonnaalaste meetmete eduka 
rakendamise ainuke tagatis; nõuab, et 
kiirendamaks nihet laiaulatusliku 
mahepõllumajanduse poole, tuleb luua 
uued rahastamismehhanismid;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et ELi 
põllumajanduspoliitika 
keskkonnasõbralikumaks muutmine ei ole 
tegelikkuses põllumajandustootjatele 
midagi uut, kuna kõik järjestikused 
reformid on olnud suunatud ÜPP 
kõnealuse aspekti tugevdamisele;

Or. de

Muudatusettepanek 38
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab teenuseid, mida Euroopa 
põllumajandustootjad pakuvad Euroopa 
ühiskonnale, eelkõige mitmekesise 
kultuurmaastiku hooldamist ja olulist 
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panust loodusvarade kaitsesse ja 
hooldamisse ning kliimakaitsesse;

Or. de

Muudatusettepanek 39
Linda McAvan

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on arvamusel, et 
keskkonnaprobleemidega toimetulekuks 
ja põllumajandustootjatele antava riikliku 
toetuse täieliku õiguspärasuse tagamiseks 
on vaja terviklikku lähenemisviisi avalike 
hüvede hüvitamise osas; nõuab 
keskkonnaalaste standardite ja stiimulite 
sidusat süsteemi kõikide ÜPP maksete 
osas, sh
– esimese samba raames lihtsat 
kohustuslike heade agronoomiatavade 
paketti, mis hõlmaks nt viljavaheldust, 
põllumajandusettevõtte tasandi 
keskkonnasõbralikku infrastruktuuri, 
muldkatet ja toitainete tasakaalu; samuti 
lisatoetusi põllumajandustootjatele, kes 
tegutsevad Natura 2000 aladel, 
mahepõllumajandusettevõtetele ning 
ekstensiivselt kasutatavate karjamaade ja 
heinamaade eest;
– väga sihipärast ja piisavate 
ressurssidega teist sammast koos 
meetmetega niisuguste 
põllumajandustootjate toetamiseks, kes 
lähevad kaugemale tavapärastest headest 
tavadest ja aitavad kaasa ELi 
kliimamuutuse, bioloogilise 
mitmekesisuse ja veega seotud eesmärkide 
saavutamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Oreste Rossi

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et ÜPP rahastamist ei 
tohiks vähendada, vaid pigem muuta, et 
suurendada haritava maa tegelikku 
tootlikkust ja saavutada eesmärgid, mis 
on seotud ökosüsteemi kaitsmise, 
bioloogilise mitmekesisuse, tarbijate ja 
põllumajandustootjate tervise kaitsmise 
ning põllumajandustoodete kvaliteediga; 

Or. it

Muudatusettepanek 41
Chris Davies

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tunnistab, et toetused, millega 
edendatakse mittesäästvaid tavasid, on 
vastuolus ELi keskkonnapoliitika 
väljakuulutatud eesmärkidega, ning 
nõuab maksete režiimi kohandamist 
niisuguste vastuolude vältimiseks ja heade 
tavade edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

on arvamusel, et 
keskkonnaprobleemidega toimetulekuks 
ja põllumajandustootjatele antava riikliku 
toetuse täieliku õiguspärasuse tagamiseks 
on vaja terviklikku lähenemisviisi avalike 
hüvede hüvitamise osas; nõuab sidusat 
süsteemi, mis hõlmab lihtsustatud 
nõuetele vastavuse lähtejoont ja 
konkreetseid esimese samba toetuseid 
põllumajandustootjatele kaitsealadel 
(Natura 2000 alad ja muud riiklikud 
kindlaksmääratud kaitsealad);

Or. en

Muudatusettepanek 43
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on arvamusel, et tuleks teha 
jõupingutusi tervislikuma ja säästvama 
toiduvaliku edendamiseks paremate 
sidemete loomise abil tootmis- ja 
tarbimispoliitika vahel, hõlmates ka 
riigihankeid, toitlustuspoliitikat ja 
nõudlusest lähtuvaid poliitikasuundasid;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Jo Leinen

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. pooldab niisuguste 
põllumajandusmeetodite toetamise 
esmatähtsaks pidamist, mis aitavad 
aeglustada kliimamuutust või mis aitavad 
kaasa CO2 sidumisele mullas;

Or. de

Muudatusettepanek 45
Sandrine Bélier, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et kliimamuutuse ja 
liikide suurema väljasuremise tõttu 
peavad ökosüsteemid olema terved, 
bioloogiliselt mitmekesised ja 
vastupanuvõimelised, et jätkuvalt täita 
ülesandeid, mis on hädavajalikud meie 
heaolu seisukohast (muu hulgas 
äärmuslike ilmastikunähtuste 
leevendamine, vee- ja toitaineringlus ja 
süsinikdioksiidi sidumine); rõhutab, et 
liikide väljasuremise kohalike ja 
piirkondlike juhtude leevendamiseks on 
vaja säästva ja keskkonnasõbraliku 
maakasutuse maatriksit kogu maastiku 
osas, millega hõlbustatakse liikide 
jaotumise kohandumist ja migratsiooni, 
toetuse pakkumise abil 
põllumajandustootjatele Natura 2000 
alade kaitseks ja tulemuslike 
põllumajanduse keskkonnasüsteemide 
abil; ning toetab seetõttu agroökosüsteemi 
lähenemisviisi ja meetmeid, mis on 
põllumajandusettevõtte tasandil 
kohustuslikud ja mille eesmärk on 
suurendada ökoloogilist infrastruktuuri, 
ning rõhuasetust kõrge loodusväärtusega 
põllumajandusmaa või metsaalade, 
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põllumajanduslike märgalade ja püsivalt 
kündmata karjamaade säilitamisele ja 
taastamisele, et siduda süsinikku, 
optimeerida vee reguleerimist ja 
suurendada bioloogilist mitmekesisust;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et ökosüsteeme arvestav 
kohustuslik ökologiseerimine (greening) 
ei too kasu mitte üksnes keskkonnale, vaid 
tagab ka ELi põllumajandustootmise
jätkusuutliku arengu;

5. rõhutab, et progressiivne 
põllumajanduspoliitika jätkab 
ökosüsteemidega arvestamist ja 
keskkonnale kasu toomist, jätkates samal 
ajal ELi põllumajanduse jätkusuutliku ja 
produktiivse mudeli edendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et ökosüsteeme arvestav 
kohustuslik ökologiseerimine (greening) 
ei too kasu mitte üksnes keskkonnale, vaid 
tagab ka ELi põllumajandustootmise
jätkusuutliku arengu;

5. rõhutab, et täiendav ökologiseerimine
peab põhinema kõiki jaoks kasulikul 
lähenemisviisil, mis toob kasu nii
keskkonnale kui ka 
põllumajandustootjatele ja ühiskonnale 
ressursitõhususe ja tootlikkuse 
suurenemise osas ning ühtlasi arvestab 
ökosüsteemidega; tõstab ühtlasi esile 
asjaolu, et rõhk tuleb asetada 
teadusuuringutele, innovatsioonile ja 
uuele tehnoloogiale, et tagada ELi 
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põllumajandustootmise jätkusuutlik areng;

Or. de

Muudatusettepanek 48
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et ökosüsteeme arvestav 
kohustuslik ökologiseerimine (greening) ei 
too kasu mitte üksnes keskkonnale, vaid 
tagab ka ELi põllumajandustootmise 
jätkusuutliku arengu;

5. rõhutab, et ökosüsteeme arvestav 
kohustuslik ökologiseerimine (greening) 
ning toodete mitmekesistamise ja 
lühikeste tarneahelate edendamine ei too 
kasu mitte üksnes keskkonnale, vaid tagab 
ka ELi põllumajandustootmise 
jätkusuutliku arengu;

Or. fr

Muudatusettepanek 49
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et ökosüsteeme arvestav 
kohustuslik ökologiseerimine (greening) ei 
too kasu mitte üksnes keskkonnale, vaid 
tagab ka ELi põllumajandustootmise 
jätkusuutliku arengu;

5. rõhutab, et ökosüsteeme arvestav 
kohustuslik ökologiseerimine (greening) ei 
too kasu mitte üksnes keskkonnale, vaid 
tagab ka mitmesuguse lisakasu ELi 
põllumajandustootmise jätkusuutlikule
arengule;

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Anne Delvaux

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et ökosüsteeme arvestav
kohustuslik ökologiseerimine (greening)
ei too kasu mitte üksnes keskkonnale, vaid 
tagab ka ELi põllumajandustootmise 
jätkusuutliku arengu;

5. rõhutab, et ökosüsteeme arvestav 
ulatuslikum keskkonna arvessevõtmine ei 
too kasu mitte üksnes keskkonnale, vaid
tagab ka ELi põllumajandustootmise 
jätkusuutliku arengu; kõnealune Euroopa 
põllumajanduse keskkonnasõbralikumaks 
muutmine tasub end ära ja on võimalik 
üksnes siis, kui ELi arenenud ja tärkava 
turumajandusega riikidest partnerite 
põllumajandustavade puhul tehakse seda 
sama;

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Sandrine Bélier, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on arvamusel, et 
keskkonnaprobleemidega toimetulekuks 
ja põllumajandustootjatele antava riikliku 
toetuse täieliku õiguspärasuse tagamiseks 
on vaja terviklikku lähenemisviisi avalike 
hüvede hüvitamise osas; nõuab sidusat 
keskkonnaalaste stiimulite süsteemi, mis 
hõlmab
– kindlat nõuetele vastavuse lähtejoont 
saastaja maksab põhimõtte alusel;
– esimese samba raames 
põllumajandusettevõtte tasandil 
kohustuslikku keskkonnasõbralikkuse 
komponenti, mis koosneb niisuguste 
heade agronoomiatavade lihtsast paketist 
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nagu viljavaheldus, 
põllumajandusettevõtte tasandi 
keskkonnasõbralik infrastruktuur 
(ressursikaitsealad), muldkate ja 
toitainete tasakaal;
– konkreetseid esimese samba lisatoetusi 
põllumajandustootjatele Natura 2000 
aladel, mahepõllumajanduse säilitamise 
ning ekstensiivselt kasutatavate 
karjamaade ja heinamaade eest;
– väga sihipärast ja piisavate 
ressurssidega teist sammast, mis peaks 
hõlmama tulemuslikke, vabatahtlikke, 
mitmeaastaseid kavasid selliste 
põllumajandustootjate toetamiseks, kes 
lähevad kaugemale tavapärastest headest 
tavadest ning aitavad kaasa ELi 
kliimamuutuse, bioloogilise 
mitmekesisuse ja veega seotud eesmärkide 
saavutamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab väga sihipärast ja piisavate 
ressurssidega teist sammast, mis peaks 
hõlmama tulemuslikke, vabatahtlikke, 
mitmeaastaseid kavasid selliste 
põllumajandustootjate toetamiseks, kes 
lähevad kaugemale tavapärastest headest 
tavadest ning aitavad kaasa ELi 
kliimamuutuse, bioloogilise 
mitmekesisuse ja veega seotud eesmärkide 
saavutamisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. kutsub komisjoni üles kehtestama 
säilitamisega seotud täiendavate 
toetusmaksete süsteemid / lisatasud kõrge 
loodusväärtusega 
põllumajandussüsteemide, 
mahepõllumajandussüsteemide ja Natura 
2000 alade jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
Euroopa kodanike makstavad 
toiduhinnad võivad moodustada rohkem 
kui 50% sissetulekust ja umbes 43 
miljonit inimest elab ELis toiduvaesuse 
ohus ning halb toitumine on üks 
tugevamaid tervist kahjustavaid tegureid 
ja seostub madalama sotsiaal-
majandusliku staatuse, vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutusega;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. usub, et praeguste põllumajanduslike 
probleemide lahendamine ei saa sõltuda 
üksnes tehnoloogilistest lahendustest, vaid 
nõuab tegelemist praeguste 
tarbimisharjumustega, jäätmetega ning 
keskkonna, bioloogilise mitmekesisuse ja 
inimtervise omavaheliste keeruliste 
suhetega;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. nõuab, et maaelu arengu 
rahastamisel keskendutaks uutele 
probleemidele, agroökoloogilisele 
innovatsioonile, sotsiaalsele ja 
majanduslikule arengule, sh paremale 
juurdepääsule avalikele teenustele ja 
infrastruktuurile maapiirkondades, eriti 
nõrgemates või vähemsoodsates 
piirkondades; see peaks hõlmama 
piirkondlike ja kohalike toidusüsteemide 
toetamist kaasava majanduskasvu 
strateegiana ning abi andmist 
elatuspõllumajandusega tegelevatele 
kogukondadele, tunnustades selle panust 
kohalikesse kogukondadesse;

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. hindab positiivselt komisjoni 2.
poliitikavarianti, milles keskendutakse ELi 
majanduslikele, keskkonnaalastele ja 
sotsiaalsetele probleemidele ning 
tugevdatakse põllumajanduse ja 
maapiirkondade osa ELi 2020 strateegias 
sisalduva eesmärgi – aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu saavutamisel;

6. hindab positiivselt komisjoni 
poliitikavarianti, milles keskendutakse ELi 
majanduslikele, keskkonnaalastele ja 
sotsiaalsetele probleemidele ning 
tugevdatakse põllumajanduse ja 
maapiirkondade osa ELi 2020 strateegias 
sisalduva eesmärgi – aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. hindab positiivselt komisjoni 2.
poliitikavarianti, milles keskendutakse ELi 
majanduslikele, keskkonnaalastele ja 
sotsiaalsetele probleemidele ning 
tugevdatakse põllumajanduse ja 
maapiirkondade osa ELi 2020 strateegias 
sisalduva eesmärgi – aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu saavutamisel;

6. hindab positiivselt komisjoni 
poliitikaettepanekuid, milles 
keskendutakse ELi majanduslikele, 
keskkonnaalastele ja sotsiaalsetele 
probleemidele ning tugevdatakse 
põllumajanduse ja maapiirkondade osa ELi 
2020 strateegias sisalduva eesmärgi –
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu saavutamisel, ning 
julgustab komisjoni jätkama tööd 
komisjoni teatises kirjeldatud kolme 
poliitilise võimaluse, samuti täiendavate 
võimaluste ja võimaluste 
kombinatsioonide osas, milles 
keskendutaks rohkem ELi 
majanduslikele, keskkonnaalastele ja 
sotsiaalsetele probleemidele;

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Linda McAvan

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. usub, et ÜPP peaks toetama liikumist 
intensiivselt loomakasvatuselt 
jätkusuutlikuma loomakasvatuse poole; 
kutsub seetõttu komisjoni üles kaaluma 
lisatasude kehtestamist 
loomakasvatajatele, kes kasutavad 
ekstensiivse karjatamise süsteeme ja kes 
kasvatavad ise sööta;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. toonitab, kui oluline on, et maaelu 
arendamisel täiendataks esimese samba 
raames toetatavaid häid tavasid 
mitmeaastaste programmide raames 
võetavate meetmetega; toonitab vajadust 
toetada Euroopa põllumajanduse 
orienteeritust kvaliteetse toidu tootmisele, 
loodusressursside jätkusuutlikule 
majandamisele ja tasakaalustatud 
territoriaalsele arengule; rõhutab, et 
maaelu arendamisel tuleb tegeleda 
niisuguste pakiliste ülemaailmsete 
probleemidega nagu bioloogilise 
mitmekesisuse hävimine, kliimamuutus, 
veeressursside ammendumine ja mulla 
degradeerumine, pidades samal ajal 
esmatähtsaks niisuguste 
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põllumajandustavade täiendavat 
arendamist, mis toovad mitmesugust kasu, 
nt kõrge loodusväärtusega põllumajandus 
ja mahepõllumajandus;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. usub, et ÜPP peaks toetama 
põllumajandusliku tootmise viise, mis on 
järjepidevalt võimelised pakkuma 
mitmesugust keskkonnaalast ja 
bioloogilise mitmekesisusega seotud kasu, 
nt rohumaade ekstensiivne kasutamine 
loomakasvatuseks, integreeritud 
põllukultuuride ja loomakasvatus ning 
mahepõllumajandus;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Dan Jørgensen

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. tunneb heameelt komisjoni esildatud 
keskkonnasõbralikkuse komponendi üle 
esimese samba raames; usub, et 
keskkonnasõbralikkuse maksete saamise 
tingimuseks peaks olema mitmete 
niisuguste meetmete elluviimine, mis on 
ette nähtud keskkonnaalaste hüvede 
loomisele, nt viljavaheldus, nõuetekohane 
veemajandus, kunstväetiste vähene 
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kasutamine, head tavad mullaerosiooni ja 
mulla degradeerumise vastu võitlemiseks 
ja mulla viljakuse suurendamiseks ning 
bioloogilise mitmekesisuse taastamise 
meetmed;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Corinne Lepage

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et maaelu arendamise 
meetmed peavad täiendama esimese 
samba raames toetatavaid häid 
põllumajandustavasid ning edendama 
tavasid, mis aitavad järjepidevalt kaasa 
kliimamuutusevastase võitluse ja 
loodusvarade hea majandamise 
eesmärkidele, nt bioloogilise 
mitmekesisuse, vee ja mulla kaitse; 
toonitab sellega seoses, et 
mahepõllumajandust peetakse 
põllumajandusalaste teadusuuringute 
poolt asjakohaseks mudeliks ning et seda 
tuleks edendada;

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on seisukohal, et muudetud ühises 
põllumajanduspoliitikas tuleks arvesse 
võtta uusi CO2 arvestusühikuid, kuna 

välja jäetud
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põllumajandus pakub väga suuri 
võimalusi kliimamuutustega võitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on seisukohal, et muudetud ühises
põllumajanduspoliitikas tuleks arvesse 
võtta uusi CO2 arvestusühikuid, kuna 
põllumajandus pakub väga suuri 
võimalusi kliimamuutustega võitlemiseks;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 66
Sandrine Bélier, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on seisukohal, et muudetud ühises 
põllumajanduspoliitikas tuleks arvesse 
võtta uusi CO2 arvestusühikuid, kuna 
põllumajandus pakub väga suuri 
võimalusi kliimamuutustega võitlemiseks;

7. on seisukohal, et arvepidamise täpsuse 
erinevuste ja suure loodusliku 
varieeruvuse tõttu ei peaks põllumajandus 
kuuluma kehtivasse heitkogustega 
kauplemise süsteemidesse ega 
jõupingutuste jagamist käsitleva otsuse 
eesmärkide hulka, kuid nõuab eraldi 
eesmärke maakasutuse, maakasutuse 
muutumise ja metsanduse sektori jaoks;

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on seisukohal, et muudetud ühises 
põllumajanduspoliitikas tuleks arvesse 
võtta uusi CO2 arvestusühikuid, kuna 
põllumajandus pakub väga suuri võimalusi 
kliimamuutustega võitlemiseks;

7. on seisukohal, et muudetud ühises 
põllumajanduspoliitikas tuleks arvesse 
võtta ökosüsteemi teenuste eest maksmise 
võimalusi, pöörates erilist tähelepanu 
kasvuhoonegaaside vähendamisele ja CO2
sidumisele, kuna põllumajandus pakub 
väga suuri võimalusi kliimamuutustega 
võitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on seisukohal, et muudetud ühises 
põllumajanduspoliitikas tuleks arvesse 
võtta uusi CO2 arvestusühikuid, kuna 
põllumajandus pakub väga suuri võimalusi 
kliimamuutustega võitlemiseks;

7. on seisukohal, et muudetud ühises 
põllumajanduspoliitikas tuleks arvesse 
võtta uusi majanduslikke ja rahalisi 
innovatiivseid vahendeid, kuna 
põllumajandus pakub väga suuri võimalusi 
kliimamuutustega võitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Corinne Lepage

Arvamuse projekt
Lõige 7 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on seisukohal, et muudetud ühises 7. on seisukohal, et muudetud ühises 
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põllumajanduspoliitikas tuleks arvesse 
võtta uusi CO2 arvestusühikuid, kuna 
põllumajandus pakub väga suuri 
võimalusi kliimamuutustega võitlemiseks;

põllumajanduspoliitikas tuleks arvesse 
võtta uusi vahendeid eesmärgiga võtta 
arvesse põllumajanduse võimalusi 
kliimamuutustega võitlemiseks, mida on 
jätkuvalt raske mõõta ja mille kaasamine 
võib kahjustada CO2 arvestusühikute 
vahetussüsteemi usaldusväärsust;

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Riikka Manner, Hannu Takkula

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. peab taunitavaks asjaolu, et ELi 
eesmärgid bioloogilise mitmekesisuse 
vallas on veel täitmata ja loodab, et ühine 
põllumajanduspoliitika aitab suurendada
pingutusi nende eesmärkide 
saavutamiseks;

8. peab taunitavaks asjaolu, et ELi 
eesmärgid bioloogilise mitmekesisuse 
vallas on veel täitmata ja loodab, et ühine 
põllumajanduspoliitika aitab nende 
eesmärkide saavutamiseks tehtavatele
pingutustele kaasa;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. peab taunitavaks asjaolu, et ELi 
eesmärgid bioloogilise mitmekesisuse 
vallas on veel täitmata ja loodab, et ühine 
põllumajanduspoliitika aitab suurendada 
pingutusi nende eesmärkide 
saavutamiseks;

8. peab taunitavaks asjaolu, et ELi 
eesmärgid bioloogilise mitmekesisuse 
vallas on veel täitmata ja loodab, et ühine 
põllumajanduspoliitika moodustab osa 
Nagoja bioloogilise mitmekesisuse
eesmärkide saavutamiseks tehtavatest
pingutustest;

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. peab taunitavaks asjaolu, et ELi 
eesmärgid bioloogilise mitmekesisuse
vallas on veel täitmata ja loodab, et ühine 
põllumajanduspoliitika aitab suurendada 
pingutusi nende eesmärkide 
saavutamiseks;

8. rõhutab, et EL peab jätkama
bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas 
märkimisväärsete jõupingutuste tegemist; 
juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, 
et kooperatiivse looduskaitse 
lähenemisviis on selleks tulemuslik 
meede;

Or. de

Muudatusettepanek 73
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. palub, et uus ÜPP hõlmaks uut nn 
tolmendajasõbralike elupaikade 
taastamise meedet ning premeeriks 
põllumajandustootjaid ja maaomanikke 
põllumajandusliku bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmise ja säilitamise 
eest; märgib, et põllumaade linnustiku 
näitajat, liblikate näitajat ja kõrge 
loodusväärtusega põllumajandusalade 
näitajat tuleks jälgida riigi ja 
piirkondlikul tasandil;

Or. en
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Muudatusettepanek 74
Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, kui oluline on uurida kõiki 
liikmesriikidevahelise koostöö võimalusi, 
kuhu oleks kaasatud kõik sidusrühmad, et 
saavutada mullakaitse eesmärgid;

Or. el

Muudatusettepanek 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa 
Liit peaks mõtlema tõsiselt eelistele, mida 
geneetiliselt muundatud organismide 
kasutamine võib pakkuda toiduga 
varustamise tagamisele, kahjuritõrjele 
põllumajandussektoris ja 
taimekaitsevahendite kasutamise 
vähendamisele kaasaaitamisel;

Or. es

Muudatusettepanek 76
Åsa Westlund

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
kunstväetiste kasutamisel on palju 
kahjulikke mõjusid keskkonnale, eelkõige 
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seoses nende lämmastikusisaldusega, aga 
ka fosfori- ja kaadmiumireostuse osas; on 
seetõttu seisukohal, et tuleb kehtestada 
kogu ELi hõlmav kaubanduslike väetiste 
miinimummaks, et vähendada 
eutrofeerumist, kuid et oluline on otsida 
ka ökotsüklilisi toitainete maasse 
tagasiviimise meetodeid; kutsub komisjoni 
üles uurima kaubanduslike väetiste 
miinimummaksu kehtestamise võimalust;

Or. sv

Muudatusettepanek 77
Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. juhib tähelepanu sellele, et enamik 
eurooplasi on vastu geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisele 
põllumajanduses ja toiduainetes; palub 
komisjonil seetõttu uurida võimalust 
keelduda nende põllumajandusettevõtete 
rahastamisest, mis on seotud geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisega;

välja jäetud

(Geneetiliselt muundatud organismide 
levikut keskkonnas käsitlev õigusakt on 
juba olemas (direktiiv 2001/18). Kõnealune 
õigusakt hõlmab geneetilise muundamisega 
seotud riski hindamist ja juhtimist. 
Kehtestatud on ka märgistamise künnis, et 
tagada tarbijale valikuvabadus.)

Or. en

Muudatusettepanek 78
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 9 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. juhib tähelepanu sellele, et enamik 
eurooplasi on vastu geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisele 
põllumajanduses ja toiduainetes; palub 
komisjonil seetõttu uurida võimalust 
keelduda nende põllumajandusettevõtete 
rahastamisest, mis on seotud geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 79
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. juhib tähelepanu sellele, et enamik 
eurooplasi on vastu geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisele 
põllumajanduses ja toiduainetes; palub 
komisjonil seetõttu uurida võimalust 
keelduda nende põllumajandusettevõtete 
rahastamisest, mis on seotud geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisega;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 80
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. juhib tähelepanu sellele, et enamik 
eurooplasi on vastu geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisele 

välja jäetud
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põllumajanduses ja toiduainetes; palub 
komisjonil seetõttu uurida võimalust 
keelduda nende põllumajandusettevõtete 
rahastamisest, mis on seotud geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Gaston Franco

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. juhib tähelepanu sellele, et enamik 
eurooplasi on vastu geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisele 
põllumajanduses ja toiduainetes; palub 
komisjonil seetõttu uurida võimalust 
keelduda nende põllumajandusettevõtete 
rahastamisest, mis on seotud geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisega;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Christa Klaß, Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. juhib tähelepanu sellele, et enamik 
eurooplasi on vastu geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisele 
põllumajanduses ja toiduainetes; palub 
komisjonil seetõttu uurida võimalust 
keelduda nende põllumajandusettevõtete 
rahastamisest, mis on seotud geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisega;

9. juhib tähelepanu sellele, et enamik 
eurooplasi on praegu vastu geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisele 
põllumajanduses ja toiduainetes; rõhutab,
et tuleb leida ühtne kogu ELi hõlmav 
lähenemisviis;
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Or. de

Muudatusettepanek 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Arvamuse projekt
Lõige 9 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. juhib tähelepanu sellele, et enamik 
eurooplasi on vastu geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisele 
põllumajanduses ja toiduainetes; palub 
komisjonil seetõttu uurida võimalust 
keelduda nende põllumajandusettevõtete 
rahastamisest, mis on seotud geneetiliselt 
muundatud organismide kasutamisega;

9. on seisukohal, et mis tahes otsus selle 
kohta, kas anda või mitte anda luba
geneetiliselt muundatud organismidele, 
ning geneetiliselt muundatud organismide 
kasutamisega seotud 
põllumajandusettevõtete juurdepääsu 
kohta rahastamisele tuleks teha 
teaduslikust seisukohast lähtuvalt ja 
vastavalt aluslepingutele;

Or. es

Muudatusettepanek 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. toonitab teise samba olulisust, 
pidades silmas selle saavutusi keskkonna-
ja ajakohastamisalaste ning 
struktuuriliste edusammude osas; nõuab 
teise samba meetmete paremat sobitamist 
nende eesmärkidega, et oleks võimalik 
suurendada majanduskasvu, tööhõive ja 
kliimaga seotud meetmete ning 
maapiirkondi soosivate meetmete 
tulemuslikkust;

Or. en
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Muudatusettepanek 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 9 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 c. juhib tähelepanu asjaolule, et 
investeerimine uutesse tehnikatesse ning 
projektid, mis on ette nähtud teadus- ja 
arendustegevuse kohaldamiseks 
põllumajandusettevõtetes, on ÜPP 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
parandamise jaoks ülimalt olulised;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Arvamuse projekt
Lõige 9 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. juhib tähelepanu asjaolule, et 
põllumajandussektor on vaid üks 
sektoritest, mis aitavad kaasa 
maapiirkondade majanduslikule 
arengule; nõuab seetõttu 
põllumajandusfondide ulatuslikumat 
kasutamist, et võidelda maapiirkondade 
vaesumise vastu; juhib tähelepanu 
asjaolule, et ka loodus võib 
majanduslikku arengut edendada, näiteks 
turismi ligimeelitamise kaudu;

Or. en
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Muudatusettepanek 87
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 9 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. palub, et uue ÜPP raames edendataks 
geneetilise mitmekesisuse säilitamist, 
järgitaks direktiivi 98/58/EÜ, mis käsitleb 
põllumajandusloomade kaitset, ning 
hoidutaks rahastamast toidu tootmist 
kloonitud loomadest või nende järglastest;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 9 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 b. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
tagama, et uue ÜPP raames järgitaks 
põllumajandustootjate õigusi ja muid 
kohustusi, mis tulenevad taimegeneetiliste 
ressursside toidu ja põllumajanduse 
tarbeks kasutamise rahvusvahelisest 
lepingust; nõuab konkreetseid meetmeid, 
et mitte soodustada paljunemisvõimetute 
seemnete kasutamist ning et edendada 
geneetilise materjali in situ ja 
põllumajandusettevõtetes säilitamist, vaba 
juurdepääsu kohalikele seemnepankadele 
ning kohalike seemnete kasutamist;

Or. en



AM\861637ET.doc 47/56 PE460.983v01-00

ET

Muudatusettepanek 89
Riikka Manner, Hannu Takkula

Arvamuse projekt
Lõige 10 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. soovib, et oleks rohkem ELi 
rahastatavaid projekte, milles 
põllumajandustootjad ja teadlased saaksid 
teha koostööd, et leida innovaatilisi 
mooduseid keskkonda säästvaks 
maaharimiseks.

10. soovib, et oleks rohkem ELi 
rahastatavaid projekte, milles 
põllumajandustootjad ja teadlased saaksid 
teha koostööd, et leida innovaatilisi 
mooduseid kogu toiduainete tarneahela 
tegevuste raames keskkonda säästvaks 
maaharimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Julie Girling

Arvamuse projekt
Lõige 10 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. soovib, et oleks rohkem ELi 
rahastatavaid projekte, milles 
põllumajandustootjad ja teadlased saaksid 
teha koostööd, et leida innovaatilisi 
mooduseid keskkonda säästvaks 
maaharimiseks.

10. soovib, et oleks rohkem ELi 
rahastatavaid projekte, milles 
põllumajandustootjad ja teadlased saaksid 
teha koostööd, et leida innovaatilisi 
mooduseid keskkonda säästvaks 
maaharimiseks, ning nõuab 
põllumajandustehnoloogia, sh 
satelliittehnoloogia, ulatuslikumat 
kasutamist keskkonnaalaste hüvede 
pakkumiseks ning pestitsiidide ja väetiste 
kasutamise vähendamise hõlbustamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 91
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Arvamuse projekt
Lõige 10 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. soovib, et oleks rohkem ELi 
rahastatavaid projekte, milles 
põllumajandustootjad ja teadlased saaksid 
teha koostööd, et leida innovaatilisi 
mooduseid keskkonda säästvaks 
maaharimiseks.

10. soovib, et oleks rohkem ELi 
rahastatavaid ja kooskõlastatavaid
projekte, milles põllumajandustootjad ja 
teadlased saaksid teha koostööd, et leida 
innovaatilisi mooduseid 
konkurentsivõimelise ja samal ajal 
säästva põllumajandussektori tagamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 92
Kriton Arsenis

Arvamuse projekt
Lõige 10 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. soovib, et oleks rohkem ELi 
rahastatavaid projekte, milles 
põllumajandustootjad ja teadlased saaksid 
teha koostööd, et leida innovaatilisi 
mooduseid keskkonda säästvaks 
maaharimiseks.

10. soovib, et oleks rohkem ELi 
rahastatavaid projekte, milles 
põllumajandustootjad ja teadlased saaksid 
teha koostööd, et taastada traditsioonilised 
põllumajandusliku tootmise viisid ja leida 
innovaatilisi mooduseid keskkonda 
säästvaks maaharimiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 10 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. soovib, et oleks rohkem ELi 10. toonitab, et vajadus innovatsiooni 
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rahastatavaid projekte, milles 
põllumajandustootjad ja teadlased saaksid 
teha koostööd, et leida innovaatilisi 
mooduseid keskkonda säästvaks 
maaharimiseks.

järele on ülimalt oluline ning 
investeeringud peaksid olema suunatud 
majandusliku ja keskkonnaalase 
tulemuslikkuse kasvule; soovib, et oleks 
rohkem ELi rahastatavaid projekte, milles 
põllumajandustootjad ja teadlased saaksid 
teha koostööd, et leida innovaatilisi 
mooduseid keskkonda säästvaks 
maaharimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Linda McAvan

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. on seisukohal, et muudetud ÜPP 
raames tuleks loobuda kõikide niisuguste 
toodete toetamisest, mis ei ole keskkonna 
seisukohast säästvad ja/või millel on 
kahjulik mõju põllumajandustootjatele 
vaestes arenguriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Sandrine Bélier, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. on seisukohal, et 
väikepõllumajandustootjate puhul peaks 
lihtne ja konkreetne toetuskava asendama 
praeguse korra, et tugevdada nende 
konkurentsivõimet ja tunnustada nende 
panust maapiirkondade elujõulisusse ja 
keskkonnakaitsesse.
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Or. en

Muudatusettepanek 96
Sandrine Bélier, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 10 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 b. usub, et praegused loomakasvatuse 
väga intensiivsed meetodid avaldavad 
sageli kahjulikku mõju loomade tervisele 
ja heaolule, mis võib omakorda mõjuda 
kahjulikult rahvatervisele ja 
toiduohutusele; nõuab seetõttu, et ÜPP 
edendaks loomakasvatuse meetodeid, mis 
austaksid keskkonda, samuti loomade 
tervist ja heaolu;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 10 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 c. kinnitab, et nõuetele vastavuse 
sisseviimine ÜPPsse varasemate 
reformide raames on kasulik vahend 
jätkusuutlikkuse saavutamiseks ning et 
ÜPP maksed ei ole selleta ühiskonna 
nõudmiste tõttu tervisliku toidu, 
põllumajanduse ja keskkonna järele 
õigustatavad; kutsub aga komisjoni üles 
tagama nõuetele vastavuse ökoloogilise 
tulemuslikkuse, nii et sellest saaks 
jätkusuutlikkuse lähtejoon;

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Karin Kadenbach, Satu Hassi, Sandrine Bélier

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. soovib toonitada, kui erilist rolli 
etendab mahepõllumajandus, mis 
uuringute kohaselt annab tavapäraste 
põllumajandusliku tootmise meetoditega 
võrreldes märkimisväärse panuse 
kliimakaitsesse, ning nõuab, et 2020. 
aastal oleks mahepõllumajandusel ÜPPs 
keskne koht;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Lõige 10 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 b. nõuab tungivalt, et komisjon 
tugevdaks veelgi praegust nõustamise 
süsteemi, et olla põllumajandustootjatele 
abiks ökologiseerimise meetmete 
rakendamisel ja agroökoloogiliste tavade 
alase koolituse osas;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. toonitab vajadust lisada 
ressursitõhususe kaalutlused ÜPPsse, 
toetades orgaaniliste 
põllumajandusjäätmete ümbertöötlemist 
mullaviljakuse tõstmiseks, samuti 
põllumajanduslike plastjäätmete leviku 
tõkestamist;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 10 d (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 d. tunneb muret niisuguste Euroopa 
veekogude ökoloogilise olukorra pärast, 
mille valgaladel asuvad 
põllumajandusmaad, kui on ilmne, et 
põhilisi jätkusuutlikkuse kriteeriume ei 
järgita, nt Läänemeri kuulub maailma 
kõige saastunumate merede hulka; 
märgib, et põllumajandus on 
toiteelementide heite suurim allikas ning 
põhjustab Läänemere eutrofeerumist;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 10 e (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 e. on veendunud, et ÜPP reform peab 
tagama veekogude toitainekoormuse 
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tulemuslikuma reguleerimise ning 
võimaldama mere- ja 
rannikuökosüsteemide taastumist; on 
seetõttu seisukohal, et vähesem vee 
reostamine põllumajanduslike allikate 
poolt tuleks lisada ÜPP ühe peamise 
eesmärgina, säilitades seega jõgede, 
järvede, merede ja põhjavee hea seisundi 
kogu Euroopas;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 10 f (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 f. on seisukohal, et ÜPP peaks läbima 
üldise keskkonnaalase hindamise, mille 
abil oleks võimalik määrata kindlaks 
peamised aspektid, mida tuleb muuta, et 
kaitsta veekogusid, hõlmates 
eurtrofeerumist põhjustava liigse fosfori 
rolli ja eutrofeerumise suhtes suurema 
vastuvõtlikkuse rolli veeökosüsteemides, 
nt Läänemeres;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 10 g (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 g. pooldab veepoliitika raamdirektiivi 
nn tegevuskavade tulemuslikku 
rakendamist, et saavutada kohalikud, 
territoriaalsed ja piirkondlikud 
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lähenemisviisid tulemusliku 
veemajanduse ja valgalade kaitse osas; 
peab kasulikuks integreerida veepoliitika 
raamdirektiiv nõuetele vastavusse ning 
märgib, et see on kooskõlas maaelu 
arengu territoriaalse lähenemisviisiga, 
mida soositakse komisjoni teatises;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Lõige 10 h (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 h. märgib, et komisjon peaks kaaluma 
põllumajandussaaste ennetamise 
parimate tavade (nt HELCOMi 
soovitused) süvalaiendamisele 
kaasaaitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Theodoros Skylakakis

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. rõhutab, kui oluline on poliitika, mis 
on ette nähtud liikmesriikide ja 
kolmandate riikide vahelise piiriülese 
koostöö ergutamiseks, et võtta vastu tavad 
keskkonna kaitsmiseks ja loodusvarade 
jätkusuutlikkuse tagamiseks juhtudel, 
mille puhul on põllumajanduslikul 
tegevusel, eelkõige vee kasutamisel, 
piiriülene mõju;
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Muudatusettepanek 107
Elena Oana Antonescu

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. peab võimalikuks leevendada 
põllumajanduse kliimamõju, pakkudes 
põllumajandustootjatele paremat haridust 
ja koolitust teadus- ja arendustegevusest 
tulenevate innovatsioonide parema 
ärakasutamise valdkonnas; nõuab 
tungivalt, et põllumajandustootjad oleksid 
põhjalikult valmistunud 
energiaprobleemidega tegelemiseks 
rohelise energia, nt biomassi, biojäätmete, 
biogaasi, biokütuste ning väikesemahulise 
tuule-, päikese- ja hüdroenergia tootmise 
arendamise kaudu, luues seega uusi 
töökohti;

Or. ro

Muudatusettepanek 108
Jo Leinen

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. rõhutab, kui olulised on 
kontrollimehhanismid, mille eesmärk on 
tagada, et tooted ei ole tervisele ohtlikud, 
ning mille abil on võimalik kontrollida 
jälgitavust ja ohutust ning seda, et ei 
kasutata ELis keelatud tooteid, kusjuures 
nii ühenduse toodete kui ka kolmandatest 
riikidest imporditud toodete suhtes tuleb 
kohaldada samu nõudeid;
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Muudatusettepanek 109
Daciana Octavia Sârbu

Arvamuse projekt
Lõige 10 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 c. toonitab niisuguste programmide 
tähtsust, mille eesmärk on pakkuda 
põllumajandustootjatele koolitust 
keskkonda säästvamate 
põllumajandusliku tootmise meetodite 
kasutamise osas, ning ergutab komisjoni 
tagama, et niisuguseid programme 
rahastataks uue ÜPP teise samba raames.

Or. en


