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Muudatusettepanek 76
Anna Rosbach

Seadusandliku resolutsiooni projekt
Volitus 5 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

– võttes arvesse 19. jaanuari 2012. aasta 
resolutsiooni toiduainete raiskamise 
vältimise ja toidutarneahela tõhususe 
suurendamise strateegiate kohta ELis1

(2011/2175(INI)),
__________________
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU OTSUS,

milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist 
keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 
2020

milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist 
keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 
2020

„Hea elu maakera võimaluste piires” ,,Hea elu meie maakeral”
(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses.)

Or. it

Selgitus

Komisjoni programmi pealkiri mõjub veidi ulmekirjanduslikult, tegelikult peab programm 
esitama maakera probleemidele realistlikke lahendusi.
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Muudatusettepanek 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Tõhusalt rakendatav praegune ja 
tulevikku suunatud keskkonnapoliitika on 
olulise tähtsusega kõrge tööhõive, 
konkurentsivõimelise majanduse, 
sotsiaalse stabiilsuse ning rikkaliku ja 
terve keskkonna tagamisel.

Or. en

Selgitus

Käesoleva dokumendi eri osades on rõhutatud, et keskkonnapoliitika on olulise tähtsusega 
sotsiaalse stabiilsuse, kõrge tööhõive ning rikkaliku ja tervisliku keskkonnaga 
konkurentsivõimelise majanduse tagamisel ELis. Muudatusettepanekus tuuakse need 
keskkonnapoliitika eelised kokkuvõetuna ja selgesõnalisemalt välja.

Muudatusettepanek 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tuleb kehtestada Euroopa Liidu 
prioriteetsed eesmärgid 2020. aastaks, 
võttes arvesse 2050. aastani ulatuvat 
pikaajalist visiooni. Uus programm peaks 
põhinema poliitikaalgatustel, mis on 
esitatud strateegias „Euroopa 2020”4, 
samuti ELi kliima- ja energiapaketis5, 
teatises „Konkurentsivõimeline vähese 
CO2-heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava”6, ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias aastani 2020,7
ressursitõhusa Euroopa tegevuskavas8 ja

(7) Tuleb kehtestada Euroopa Liidu 
prioriteetsed eesmärgid 2020. aastaks, 
võttes arvesse 2050. aastani ulatuvat 
pikaajalist visiooni. Uus programm peaks 
põhinema juba heakskiidetud
poliitikaalgatustel, mis on esitatud 
strateegias „Euroopa 2020”4, samuti ELi 
kliima- ja energiapaketis5, ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias aastani 20207,
ressursitõhusa Euroopa tegevuskavas8 ,
juhtalgatuses „Innovatiivne liit” 9, samuti 
Euroopa Komisjoni ettepanekus kliima ja
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juhtalgatuses „Innovatiivne liit”9. energiapoliitika raamistiku kohta kuni 
aastani 2030.

Or. en

Muudatusettepanek 80
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tuleb kehtestada Euroopa Liidu 
prioriteetsed eesmärgid 2020. aastaks, 
võttes arvesse 2050. aastani ulatuvat 
pikaajalist visiooni. Uus programm peaks 
põhinema poliitikaalgatustel, mis on
esitatud strateegias „Euroopa 2020”, 
samuti ELi kliima- ja energiapaketis, 
teatises „Konkurentsivõimeline vähese 
CO2-heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava”, ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias aastani 2020, 
ressursitõhusa Euroopa tegevuskavas ja 
juhtalgatuses „Innovatiivne liit”.

(7) Tuleb kehtestada Euroopa Liidu 
prioriteetsed eesmärgid 2020. aastaks, 
võttes arvesse 2050. aastani ulatuvat 
pikaajalist visiooni. Uus programm peaks 
põhinema algatustel, mis ei tugine 
keskkonna-alastele turulahendustele 
strateegias „Euroopa 2020”, samuti ELi 
kliima- ja energiapaketis, teatises 
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava”, ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias aastani 2020, 
ressursitõhusa Euroopa tegevuskavas ja 
juhtalgatuses „Innovatiivne liit”.

Or. pt

Muudatusettepanek 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Programm peaks aitama saavutada neid 
keskkonnaeesmärke, mille suhtes liidus on 
juba kokku lepitud.

(8) Programm peaks aitama saavutada neid 
keskkonnaeesmärke, mille suhtes liidus on 
juba kokku lepitud ja määratleda 
poliitikavaldkondi, kus tuleb püstitada 
täiendavaid eesmärke.
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Or. en

Muudatusettepanek 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euroopa Liidus on kokku lepitud 
vähendada ELi kasvuhoonegaaside (KHG) 
heidet vähemalt 20 % võrra 2020. aastaks 
(30 % võrra eeldusel, et teised arenenud 
riigid kohustuvad heidet samal määral 
vähendama ja arenguriigid annavad samuti 
oma vastutustundele ja suutlikkusele 
vastava piisava panuse); tagada 2020.
aastaks 20 % tarbitava energia pärinemine 
taastuvenergeetikast ning vähendada 
primaarenergia kasutust võrreldes 
prognoositud tasemega 20 % võrra, mis 
tuleb saavutada energiatõhusust 
suurendades10.

(9) Euroopa Liidus on kokku lepitud 
vähendada ELi kasvuhoonegaaside (KHG) 
heidet vähemalt 20 % võrra 2020. aastaks 
(30 % võrra eeldusel, et teised arenenud 
riigid kohustuvad heidet samal määral 
vähendama ja arenguriigid annavad samuti 
oma vastutustundele ja suutlikkusele 
vastava piisava panuse); tagada 2020.
aastaks 20 % tarbitava energia pärinemine 
taastuvenergeetikast ning vähendada 
primaarenergia kasutust võrreldes 
prognoositud tasemega 20 % võrra, mis 
tuleb saavutada energiatõhusust 
suurendades10. Nende lubaduste täitmist 
tuleb jätkata kliima- ja energiapoliitika 
olemasoleva raamistiku alusel, mis 
määrab kindlaks siduvad eesmärgid 
aastaks 2030, et tagada pika-ajaliste 
kliimapoliitiliste eesmärkide kulutõhus 
saavutamine.

Or. de

Muudatusettepanek 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Liidus on kokku lepitud peatada 2020.
aastaks ELis elurikkuse vähenemine ja 
ökosüsteemiteenuste kahjustumine ja need 

(10) Liidus on kokku lepitud peatada 2020.
aastaks ELis elurikkuse vähenemine ja 
ökosüsteemiteenuste kahjustumine ja need 
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võimaluste piires taastada ning suurendada 
ELi panust maailma elurikkuse vähenemise 
ärahoidmisesse11.

võimaluste piires taastada ning suurendada 
ELi panust maailma elurikkuse vähenemise 
ärahoidmisesse11, samuti pikaajalisse 
nägemusse, et 2050. aastaks Euroopa 
Liidu bioloogiline mitmekesisus ja sellega 
seotud ökosüsteemi teenused – piirkonna 
looduskapital – kaitstakse, hinnatakse 
ning taastatakse asjakohaselt bioloogilise 
mitmekesisuse väärtusena omaette ja 
inimeste heaolu ja majandusliku jõukuse 
alusena;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga kajastatakse komisjoni teatist (COM(2011)244), nõukogu 25. ja 26.
mai ning 23. juuni 2011. aasta järeldusi, samuti Euroopa Parlamendi seisukohta täiskogu 
istungjärgul vastu võetud raportis meie elukindlustuse, meie looduskapitali kohta: ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020([2011/2307).

Muudatusettepanek 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Prioriteetsete eesmärkide täitmiseks 
tuleks meetmeid võtta mitmel 
valitsemistasandil ja vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele.

(19) Prioriteetsete eesmärkide täitmiseks 
tuleks meetmeid võtta mitmel 
valitsemistasandil ja vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele ning 
uusimatele teaduslikele arengutele.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Mullal on ELi bioloogilise 
mitmekesisusega seotud eesmärkide 
saavutamisel oluline roll. Selle 
halvenemisel on eeskätt kohalikud ja 
piirkondlikud põhjused ning mõju.
Seetõttu tuleb järgida subsidiaarsuse 
põhimõtet. Liikmesriike on kutsutud üles 
järgima oma kohustust kaitsta mulla 
kvaliteeti ja hoidma selle head seisundit.
Liikmesriikidelt, kes ei ole jõustanud 
mullakaitse alaseid õigusakte, nõutakse 
tungivalt, et nad kannaksid täit vastutust.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tähtis on kaasata valitsusväliseid 
osalejaid, et tagada programmi edu ja 
prioriteetsete eesmärkide täitmine.

(20) Tähtis on läbipaistvalt kaasata 
valitsusväliseid osalejaid, et tagada 
programmi edu ja prioriteetsete eesmärkide 
täitmine.

Or. en

Muudatusettepanek 87
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tähtis on kaasata valitsusväliseid 
osalejaid, et tagada programmi edu ja 
prioriteetsete eesmärkide täitmine.

(20) Tähtis on koostöö valitsusväliste 
osalejatega, et tagada programmi edu ja 
prioriteetsete eesmärkide täitmine.
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Or. pt

Muudatusettepanek 88
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemisel ja ökosüsteemide 
kahjustumisel Euroopa Liidus on 
keskkonnale tõsised tagajärjed ning see 
läheb kalliks maksma kogu ühiskonnale 
tervikuna, eriti sellistes majandussektorites 
osalejatele, mis otseselt sõltuvad 
ökosüsteemiteenustest.

(21) Bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemisel ja ökosüsteemide 
kahjustumisel Euroopa Liidus on 
keskkonnale tõsised tagajärjed ning see 
läheb kalliks maksma kogu ühiskonnale 
tervikuna, eriti sellistes majandussektorites 
osalejatele, mis otseselt sõltuvad 
ökosüsteemiteenustest, samuti tulevastele 
põlvkondadele.

Or. en

Muudatusettepanek 89
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemisel ja ökosüsteemide 
kahjustumisel Euroopa Liidus on 
keskkonnale tõsised tagajärjed ning see
läheb kalliks maksma kogu ühiskonnale 
tervikuna, eriti sellistes 
majandussektorites osalejatele, mis 
otseselt sõltuvad ökosüsteemiteenustest.

(21) Bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemisel ja ökosüsteemide 
kahjustumisel Euroopa Liidus on 
keskkonnale tõsised tagajärjed ning see 
läheb kalliks maksma kogu ühiskonnale 
tervikuna.

Or. pt
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Muudatusettepanek 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks ja ressursitõhususe 
suurendamiseks liidus on märkimisväärselt 
võimalusi. See vähendab keskkonnasurvet 
ja suurendab konkurentsivõimet ning loob 
uusi majanduskasvu ja töökohtade allikaid, 
kuna paranenud tõhususega hoitakse kokku 
kulusid, innovatsioon tuuakse turule ja 
ressursse majandatakse paremini kogu 
olelusringi vältel.

(22) Kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks ning energia ja 
ressursitõhususe suurendamiseks liidus on 
märkimisväärselt võimalusi. See vähendab 
keskkonnasurvet ja suurendab 
konkurentsivõimet ning loob uusi 
majanduskasvu ja töökohtade allikaid, 
kuna paranenud tõhususega hoitakse kokku 
kulusid, innovatsioon tuuakse turule ja 
ressursse majandatakse paremini kogu 
olelusringi vältel.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Merekeskkonna seisundi 
halvenemine – sealhulgas ookeani 
hapestumise tõttu – , merepraht ja 
ookeanimüra ohustavad märkimisväärselt 
ELi merekeskkonda.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Keskkonnaprobleemid ja 
keskkonnamõju ohustavad jätkuvalt
olulisel määral inimeste tervist ja heaolu, 
seetõttu oleks kasulik võtta meetmeid 
keskkonna seisundi parandamiseks.

(23) Keskkonnaprobleemid ja 
keskkonnamõju ohustavad üha rohkem
inimeste tervist ja heaolu, seetõttu oleks 
kasulik võtta meetmeid keskkonna seisundi 
parandamiseks ja nende võtmist tuleks 
ärgitada Euroopa Liidu kõikides poliitika 
aspektides.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Keskkonnaprobleemid ja 
keskkonnamõju ohustavad jätkuvalt
olulisel määral inimeste tervist ja heaolu, 
seetõttu oleks kasulik võtta meetmeid 
keskkonna seisundi parandamiseks.

(23) Keskkonnaprobleemid ja 
keskkonnamõju ohustavad üha enam
inimeste tervist ja heaolu, eelkõige seoses 
toidutarneahela kvaliteedi ja ohutusega, 
seetõttu oleks kasulik võtta meetmeid 
keskkonna seisundi parandamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) ELi kliimamuutuste poliitikas tuleb 
seada eesmärgiks terviklik lähenemisviis 
ja tunnistada, et kõik majandussektorid 
peavad kuni 2050. aastani andma panuse 
kliimamuutustega võitlemisse. Lisaks 
heitkogustega kauplemise skeemiga 
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kaetud valdkondadele on vaja täiendavaid 
meetmeid, et vabastada jõupingutuste 
jagamist käsitleva otsusega kaetud 
kulutõhus heitkoguste vähendamine viisil, 
mis stimuleerib keskkonnahoidlikke 
investeeringuid ja muudatusi tarbija ning 
muude osaliste käitumises.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liidu keskkonnaõigustiku täielik ja 
ühtlane rakendamine kogu Euroopa Liidus 
on hea investeering keskkonda ja 
inimtervisesse ning samuti majandusse.

(24) Liidu keskkonnaõigustiku täielik ja 
ühtlane rakendamine kogu Euroopa Liidus 
on hea investeering keskkonda, 
inimtervisesse, majandusse ning 
tulevastesse põlvkondadesse.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liidu keskkonnaõigustiku täielik ja 
ühtlane rakendamine kogu Euroopa Liidus 
on hea investeering keskkonda ja 
inimtervisesse ning samuti majandusse.

(24) Liidu keskkonnaõigustiku täielik ja 
ühtlane rakendamine kogu Euroopa Liidus 
on lepingutest tulenev kohustus, samuti
hea investeering keskkonda ja 
inimtervisesse ning samuti majandusse.

Or. en
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Muudatusettepanek 97
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Liidu keskkonnaõigustiku täielik ja 
ühtlane rakendamine kogu Euroopa Liidus 
on hea investeering keskkonda ja 
inimtervisesse ning samuti majandusse.

(24) Liidu keskkonnaõigustiku täielik ja 
ühtlane rakendamine kogu Euroopa Liidus 
on hea investeering keskkonda, turvalisse 
toiduainetega varustatusesse ja 
inimtervisesse ning samuti majandusse.

Or. en

Muudatusettepanek 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Kasulikud oleksid edasised sammud 
põllumajanduse säästvuse 
suurendamiseks. Suuremat rõhku tuleks 
panna mulla parandamisele, rakendades 
külvikordi, kasvatades liblikõielisi ja
haljasväetistaimi ning kasutades 
põllukultuuride ja loomakasvatuse 
integreeritud süsteeme. Vee tarbimist ja 
reostamist saaks piirata, kui kasutada 
loomakasvatuses tööstuslike süsteemide 
asemel segasüsteeme ja 
karjatamissüsteeme. Väiksema 
intensiivsusega põllumajanduse abil saaks 
soodustada elurikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Anna Rosbach
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liidu keskkonnapoliitika peaks 
jätkuvalt rajanema kindlatel tõenditel.

(25) Liidu keskkonnapoliitika peaks 
jätkuvalt rajanema kindlatel tõenditel ja 
võimalusel ei peaks kokkuhoid liidu 
eelarves seetõttu puudutama 
teadusuuringutele eraldatud vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liidu keskkonnapoliitika peaks 
jätkuvalt rajanema kindlatel tõenditel.

(25) Liidu keskkonnapoliitika peaks 
jätkuvalt rajanema kindlatel teaduslikel 
alustel ja tõenditel ning olema vastuvõtlik 
uutele teaduslikele avastustele.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Keskkonnaeesmärke peaksid toetama 
piisavad investeeringud.

(26) Keskkonnaeesmärke peaksid toetama 
piisavad investeeringud, eelkõige 
jäätmemajandussektoris ELi 
struktuurifondide sihipärase toetuse 
kaudu vastavalt jäätmete raamdirektiivile.
ELil tuleks seada rahaliste vahendite 
eraldamisel esmatähtsale kohale 
tegevused, mis jäävad jäätmehierarhias 
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ülespoole (nt tuleks eelistada 
ringlussevõtutehaseid jäätmete 
kõrvaldamisele).

Or. de

Muudatusettepanek 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Keskkonnaeesmärke peaksid toetama 
piisavad investeeringud.

(26) Keskkonnaeesmärke peaksid toetama 
piisavad investeeringud ning tuleks 
ergutada avaliku ja erasektori partnerluse 
rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Keskkonnateema lõimimine on 
möödapääsmatu, et vähendada teiste 
sektorite poliitikast ja tegevusest tulenevat 
survet keskkonnale ning jõuda keskkonna 
ja kliimaga seotud sihtidele.

(27) Keskkonnateema lõimimine 
kõikidesse poliitikavaldkondadesse on 
möödapääsmatu, et vähendada teiste 
sektorite poliitikast ja tegevusest tulenevat 
survet keskkonnale ning jõuda keskkonna 
ja kliimaga seotud sihtidele.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) ELis tervikuna ei ole veel piisavalt 
tagatud kodanike tõhus ja õiglane 
kaasatus keskkonnaprobleemide 
lahendamisse, eelkõige läbi 
keskkonnamõju hindamise menetluse.

Or. lt

Muudatusettepanek 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Uus üldine keskkonnaalane 
tegevusprogramm peaks olema ÜRO 
2012. aasta säästva arengu konverentsi
(Rio+20 tippkohtumine) jätkuks ja 
toetama rahvusvahelist ja piirkondlikku 
protsessi, millega maailma majandust 
muundatakse kaasavaks 
keskkonnasäästlikuks majanduseks, mille 
taustal on säästev areng ja vaesuse 
vähendamine.

(30) Uue üldise keskkonnaalase 
tegevusprogrammiga tuleks nii ELis kui 
ka rahvusvahelisel tasandil toetada ÜRO 
2012. aasta säästva arengu konverentsil
(Rio+20 tippkohtumine) võetud kohustuste 
täitmist, millega muundatakse maailma 
majandust kaasavaks keskkonnasäästlikuks 
majanduseks, mille taustal on säästev areng 
ja vaesuse vähendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Vastavalt komisjoni teatisele 
(COM(2012)0095) ja Euroopa 
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Parlamendi raportile (2012/2104(INI)) 
,,Rohkem kasu ELi 
keskkonnameetmetest: usalduse 
suurendamine teadmisi ja 
reageerimisvõimet täiustades” tuleks 
pöörata suuremat tähelepanu ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaitsta, säilitada ja suurendada liidu 
looduskapitali;

(a) kaitsta, säilitada ja suurendada liidu 
looduskapitali säästvat kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muuta liidu majandus
ressursitõhusaks, keskkonnasäästlikuks ja 
konkurentsivõimeliseks vähese CO2-
heitega majanduseks;

(b) minna üle konkurentsivõimelisele 
ringmajandusele, mida iseloomustab 
vähene CO2-heide, ressursitõhusus ning 
arvestamine keskkonna ja
ökosüsteemidega;

Or. it
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Muudatusettepanek 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muuta liidu majandus ressursitõhusaks, 
keskkonnasäästlikuks ja 
konkurentsivõimeliseks vähese CO2-
heitega majanduseks;

(b) muuta liidu majandus ressursitõhusaks, 
keskkonnasäästlikuks, uuenduslikuks ja 
konkurentsivõimeliseks vähese CO2-
heitega majanduseks;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muuta liidu majandus ressursitõhusaks, 
keskkonnasäästlikuks ja 
konkurentsivõimeliseks vähese CO2-
heitega majanduseks;

(b) muuta liidu majandus ressursitõhusaks, 
keskkonnasõbralikuks ja 
konkurentsivõimeliseks vähese CO2-
heitega majanduseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) parandada keskkonnapoliitika aluseks 
olevat tõendusbaasi;

(e) parandada keskkonnapoliitika aluseks 
olevaid teadmisi ja tõendusbaasi;

Or. en
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Muudatusettepanek 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kindlustada keskkonna- ja 
kliimapoliitikaga seotud investeeringud ja 
kujundada õiglased hinnad;

(f) kindlustada keskkonna- ja 
kliimapoliitikaga seotud investeeringud;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kindlustada keskkonna- ja 
kliimapoliitikaga seotud investeeringud ja
kujundada õiglased hinnad;

(f) kindlustada keskkonna- ja 
kliimapoliitikaga seotud era- ja avaliku 
sektori investeeringud ja kujundada 
õiglased hinnad;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) parandada keskkonna lõimimist ja 
poliitika sidusust;

(g) parandada keskkonna lõimimist, 
poliitika sidusust ja avalikkuse kaasamist 
keskkonnaprobleemide lahendamisse;

Or. lt
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Muudatusettepanek 115
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) kujundada looduse ning ühiskonna 
vahel harmooniline ja säästev suhe;

Or. pt

Muudatusettepanek 116
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) viia maksimumini tervisliku toidu 
tarnimine ja kättesaadavus;

Or. en

Muudatusettepanek 117
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programm rajaneb põhimõttel, et 
saastaja maksab, ettevaatuspõhimõttel ja 
ennetusmeetmetel ning põhimõttel, et 
saaste kõrvaldatakse selle tekkekohas.

2. Programm rajaneb põhimõttel, et 
saastaja maksab, ettevaatuspõhimõttel ja 
ennetusmeetmetel ning põhimõttel, et 
saaste kõrvaldatakse selle tekkekohas, 
kusjuures majandusdemokraatia 
põhimõtted seatakse alati turuseadustest 
kõrgemale.

Or. pt
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Muudatusettepanek 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Programm tagab keskkonnakaitse 
kõrge taseme ning kodanike õiglase ja 
püsiva heaolu kaudu kõrge elukvaliteedi.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõiki programmis esitatud meetmeid, 
tegevusi ja sihte rakendatakse kooskõlas 
aruka reguleerimise põhimõttega ning 
vajaduse korral tehakse nende kohta 
terviklik mõjuhinnang.

3. Kõiki programmis esitatud meetmeid, 
tegevusi ja sihte rakendatakse kooskõlas 
aruka reguleerimise põhimõttega, need 
peaksid tuginema põhjendatud 
teaduslikele andmetele ning vajaduse 
korral tehakse nende kohta terviklik 
mõjuhinnang.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Saasteainete heidet õhku, vette ja mulda 
on möödunud kümnendite jooksul 

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

märkimisväärselt vähendatud, nagu ka 
kasvuhoonegaaside (KHG) heidet viimastel 
aastatel. Vähenemine on osaliselt ka Ida-
Euroopa majanduskriisiaegse toodangu 
vähenemise ning tehaste sulgemise 
tulemus. ELi õigustiku kemikaaliakte on 
ajakohastatud ja paljude mürgiste või 
ohtlike ainete (plii, kaadmium ja elavhõbe) 
kasutamist kodumajapidamistele ette 
nähtud toodetes piiratud. ELi elanikud 
võivad nautida maailma parimate hulka 
kuuluvat veekvaliteeti ning enam kui 18 % 
ELi territooriumist ja 4 % ELi meredest on 
kuulutatud looduskaitsealadeks.

Or. de

Muudatusettepanek 121
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 122
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liidu keskkonnapoliitika on 
stimuleerinud innovatsiooni ja 
investeeringuid keskkonnakaupadesse ja -
teenustesse, luues töökohti ja 
ekspordivõimalusi. ELi järjestikuste 
laienemistega on keskkonnakaitse kõrgeid 
standardeid levitatud Euroopa mandri 
valdavas osas ning liidu pingutused on 
aidanud suurendada rahvusvahelist 
kohustuste võtmist kliimamuutuste ja 
elurikkuse kadumise vastu võitlemisel ning
toonud edu ülemaailmsetele pingutustele 
kõrvaldada kasutuselt osoonikihti 
kahandavad ained ja pliid sisaldavad 
kütused.

3. Nii liikmesriikide kui ka liidu 
keskkonnapoliitika on stimuleerinud 
innovatsiooni ja investeeringuid 
keskkonnakaupadesse ja -teenustesse, 
luues töökohti ja ekspordivõimalusi. ELi 
järjestikuste laienemistega on 
keskkonnakaitse kõrgeid standardeid 
levitatud Euroopa mandri valdavas osas 
ning liidu pingutused on aidanud 
suurendada rahvusvahelist kohustuste 
võtmist kliimamuutuste ja elurikkuse 
kadumise vastu võitlemisel ning toonud 
edu ülemaailmsetele pingutustele 
kõrvaldada kasutuselt osoonikihti 
kahandavad ained ja pliid sisaldavad 
kütused.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tublisti on edenenud 
keskkonnaeesmärkide lõimimine teistesse 
liidu poliitikavaldkondadesse ja 
meetmetesse. Reformitud ühises 
põllumajanduspoliitikas (ÜPP) on 
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
maksmine alates 2003. aastast olnud seotud 
nõudega säilitada maa hea põllumajandus-
ja keskkonnaseisund ning järgida 
asjakohaseid keskkonnaalaseid õigusakte.
Kliimamuutusega võitlemisest on saanud 

4. Tublisti on edenenud 
keskkonnaeesmärkide lõimimine teistesse 
liidu poliitikavaldkondadesse ja 
meetmetesse. Reformitud ühises 
põllumajanduspoliitikas (ÜPP) on 
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
maksmine alates 2003. aastast olnud seotud 
nõudega säilitada maa hea põllumajandus-
ja keskkonnaseisund ning järgida 
asjakohaseid keskkonnaalaseid õigusakte.
Ent põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
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energiapoliitika lahutamatu osa ning on 
tehtud edusamme ressursitõhususe, 
kliimamuutuse ja energiatõhususe alaste 
mureküsimuste lõimimisel teistesse 
peamistesse sektoritesse nagu transport ja 
hooned.

keskkonnahoidlikumaks muutmisel on 
kahjuks vaja veel palju parandusi teha.
Kliimamuutusega võitlemisest on saanud 
energiapoliitika lahutamatu osa ning on 
tehtud edusamme ressursitõhususe, 
kliimamuutuse ja energiatõhususe alaste 
mureküsimuste lõimimisel teistesse 
peamistesse sektoritesse nagu transport ja 
hooned.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tublisti on edenenud 
keskkonnaeesmärkide lõimimine teistesse 
liidu poliitikavaldkondadesse ja 
meetmetesse. Reformitud ühises 
põllumajanduspoliitikas (ÜPP) on 
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
maksmine alates 2003. aastast olnud seotud 
nõudega säilitada maa hea põllumajandus-
ja keskkonnaseisund ning järgida 
asjakohaseid keskkonnaalaseid õigusakte.
Kliimamuutusega võitlemisest on saanud 
energiapoliitika lahutamatu osa ning on 
tehtud edusamme ressursitõhususe, 
kliimamuutuse ja energiatõhususe alaste 
mureküsimuste lõimimisel teistesse 
peamistesse sektoritesse nagu transport ja 
hooned.

4. Tublisti on edenenud 
keskkonnaeesmärkide lõimimine teistesse 
liidu poliitikavaldkondadesse ja 
meetmetesse. Reformitud ühises 
põllumajanduspoliitikas (ÜPP) on 
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
maksmine alates 2003. aastast olnud seotud 
nõudega säilitada maa hea põllumajandus-
ja keskkonnaseisund ning järgida 
asjakohaseid keskkonnaalaseid õigusakte.
Kliimamuutusega kohanemisest on saanud 
energiapoliitika lahutamatu osa ning on 
tehtud edusamme ressursitõhususe, 
kliimamuutuse ja energiatõhususe alaste 
mureküsimuste lõimimisel teistesse 
peamistesse sektoritesse nagu transport ja 
hooned.

Or. it

Muudatusettepanek 125
Richard Seeber, Peter Liese
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tublisti on edenenud 
keskkonnaeesmärkide lõimimine teistesse 
liidu poliitikavaldkondadesse ja 
meetmetesse. Reformitud ühises 
põllumajanduspoliitikas (ÜPP) on 
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
maksmine alates 2003. aastast olnud seotud 
nõudega säilitada maa hea põllumajandus-
ja keskkonnaseisund ning järgida 
asjakohaseid keskkonnaalaseid õigusakte.
Kliimamuutusega võitlemisest on saanud 
energiapoliitika lahutamatu osa ning on 
tehtud edusamme ressursitõhususe, 
kliimamuutuse ja energiatõhususe alaste 
mureküsimuste lõimimisel teistesse 
peamistesse sektoritesse nagu transport ja 
hooned.

4. Tublisti on edenenud 
keskkonnaeesmärkide lõimimine teistesse 
liidu poliitikavaldkondadesse ja 
meetmetesse. Reformitud ühises 
põllumajanduspoliitikas (ÜPP) on 
põllumajandustootjatele otsetoetuste 
maksmine alates 2003. aastast olnud seotud 
nõudega säilitada maa hea põllumajandus-
ja keskkonnaseisund ning järgida 
asjakohaseid keskkonnaalaseid õigusakte.
Kliimamuutusega võitlemisest on saanud 
energiapoliitika lahutamatu osa ning on 
tehtud edusamme ressursitõhususe, 
kliimamuutuse ja energiatõhususe alaste 
mureküsimuste lõimimisel teistesse 
peamistesse sektoritesse nagu transport ja 
hooned. Tulevikus tuleks aga pöörata 
suuremat tähelepanu nõuetele vastavuse 
süsteemi tõhusamale rakendamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Siiski on paljud keskkonnaalased 
suundumused Euroopa Liidus endiselt 
murettekitavad ja selle kaalukaks 
põhjuseks on ka ELi kehtiva 
keskkonnaõigustiku puudulik rakendamine.
Üksnes 17 % elupaikade direktiivi alusel 
hinnatud liikide ja elupaikade seisund on 
hea ning looduskapitali degradeerumine ja 
hävimine vähendab võimalusi ELi 
elurikkuse ja kliimamuutuse alaste 
eesmärkide saavutamiseks. Sellega 
kaasnevad suured kulud, mille maksumust 
ei ole majandus- või sotsiaalsüsteemis veel 

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Siiski on paljud keskkonnaalased 
suundumused Euroopa Liidus endiselt 
murettekitavad ja selle kaalukaks 
põhjuseks on ka ELi kehtiva 
keskkonnaõigustiku puudulik rakendamine.
Üksnes 17 % elupaikade direktiivi alusel 
hinnatud liikide ja elupaikade seisund on 
hea ning looduskapitali degradeerumine ja 
hävimine vähendab võimalusi ELi 
elurikkuse ja kliimamuutuse alaste 

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

eesmärkide saavutamiseks. Sellega 
kaasnevad suured kulud, mille maksumust 
ei ole majandus- või sotsiaalsüsteemis veel 
õieti hinnatud. ELi territooriumist on 30 % 
väga killustunud, mis mõjutab 
ökosüsteemide ühenduvust ja tervist ning 
nende võimet pakkuda teenuseid ja tagada 
liikidele elujõulised elupaigad. Kuigi ELis 
on õnnestunud majanduskasv lahutada 
KHG heitest, ressursikasutusest ja 
keskkonnamõjust, on ressursikasutus siiski 
suuresti jätkusuutmatu ja ebatõhus ning ka 
jäätmeid ei käidelda veel nõuetekohaselt.
Selle tõttu lasevad ELi ettevõtjad käest 
palju võimalusi, mida ressursitõhusus 
konkurentsivõime, kulude vähendamise, 
suurema produktiivsuse ja tarnekindluse 
alal pakub. Vee kvaliteet ja õhusaaste tase 
tekitab mitmel pool Euroopas ikka veel 
probleeme ja ELi elanikud puutuvad 
endiselt kokku ohtlike ainetega, mis
kahjustavad nende tervist ja heaolu.
Jätkusuutmatu maakasutus neelab alla 
viljakad mullad ja mõjutab ülemaailmset
toiduga kindlustatust ning elurikkusega 
seotud eesmärkide saavutamist. Mulla 
degradeerumine jätkub suuresti 
kontrollimatult ja selle probleemiga 
tegelemiseks on vaja Euroopa ühist 
juriidilist raamistikku.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Siiski on paljud keskkonnaalased 
suundumused Euroopa Liidus endiselt 
murettekitavad ja selle kaalukaks 
põhjuseks on ka ELi kehtiva 
keskkonnaõigustiku puudulik rakendamine.

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

Üksnes 17 % elupaikade direktiivi alusel 
hinnatud liikide ja elupaikade seisund on 
hea ning looduskapitali degradeerumine ja 
hävimine vähendab võimalusi ELi 
elurikkuse ja kliimamuutuse alaste 
eesmärkide saavutamiseks. Sellega 
kaasnevad suured kulud, mille maksumust 
ei ole majandus- või sotsiaalsüsteemis veel 
õieti hinnatud. ELi territooriumist on 30 % 
väga killustunud, mis mõjutab 
ökosüsteemide ühenduvust ja tervist ning 
nende võimet pakkuda teenuseid ja tagada 
liikidele elujõulised elupaigad.
Mitmesuguste inimtekkeliste ohtude tõttu 
ähvardab mereelupaiku ja -liike ELi vetes 
jätkuvalt kadumine ja väljasuremine.
Kuigi ELis on õnnestunud majanduskasv 
lahutada KHG heitest, ressursikasutusest ja 
keskkonnamõjust, on ressursikasutus siiski 
suuresti jätkusuutmatu ja ebatõhus ning ka 
jäätmeid ei käidelda veel nõuetekohaselt.
Selle tõttu lasevad ELi ettevõtjad käest 
palju võimalusi, mida ressursitõhusus 
konkurentsivõime, kulude vähendamise, 
suurema produktiivsuse ja tarnekindluse 
alal pakub. Vee kvaliteet ja õhusaaste tase 
tekitab mitmel pool Euroopas ikka veel 
probleeme ja ELi elanikud puutuvad 
endiselt kokku ohtlike ainetega, mis võivad 
kahjustada nende tervist ja heaolu.
Jätkusuutmatu maakasutus neelab alla 
viljakad mullad ja mõjutab toiduga 
kindlustatust ning elurikkusega seotud 
eesmärkide saavutamist. Mulla 
degradeerumine jätkub suuresti 
kontrollimatult.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Siiski on paljud keskkonnaalased 
suundumused Euroopa Liidus endiselt 
murettekitavad ja selle kaalukaks 
põhjuseks on ka ELi kehtiva 
keskkonnaõigustiku puudulik rakendamine.
Üksnes 17 % elupaikade direktiivi alusel 
hinnatud liikide ja elupaikade seisund on 
hea ning looduskapitali degradeerumine ja 
hävimine vähendab võimalusi ELi 
elurikkuse ja kliimamuutuse alaste 
eesmärkide saavutamiseks.
Rahvusvahelise Looduse ja Loodusvarade 
Kaitse Ühingu ohustatud liikide 
punasesse raamatusse on kantud 395 
Euroopa looduslikku liiki, mis on 
märgitud kui kriitiliselt ohustatud.
Nendest liikidest 110 on ohus 
sissetungivate võõrliikide tõttu. Sellega 
kaasnevad suured kulud, mille maksumust 
ei ole majandus- või sotsiaalsüsteemis veel 
õieti hinnatud. ELi territooriumist on 30 % 
väga killustunud, mis mõjutab 
ökosüsteemide ühenduvust ja tervist ning 
nende võimet pakkuda teenuseid ja tagada 
liikidele elujõulised elupaigad. Kuigi ELis 
on õnnestunud majanduskasv lahutada 
KHG heitest, ressursikasutusest ja 
keskkonnamõjust, on ressursikasutus siiski 
suuresti jätkusuutmatu ja ebatõhus ning ka 
jäätmeid ei käidelda veel nõuetekohaselt.
Selle tõttu lasevad ELi ettevõtjad käest 
palju võimalusi, mida ressursitõhusus 
konkurentsivõime, kulude vähendamise, 
suurema produktiivsuse ja tarnekindluse 
alal pakub. Vee kvaliteet ja õhusaaste tase 
tekitab mitmel pool Euroopas ikka veel 
probleeme ja ELi elanikud puutuvad 
endiselt kokku ohtlike ainetega, mis võivad 
kahjustada nende tervist ja heaolu.
Jätkusuutmatu maakasutus neelab alla 
viljakad mullad ja mõjutab toiduga 
kindlustatust ning elurikkusega seotud 
eesmärkide saavutamist. Mulla 
degradeerumine jätkub suuresti 
kontrollimatult.
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Or. en

Selgitus

Ökoloogilised ja majanduslikud argumendid tegutsemiseks on veenvad. Bioloogiline sissetung 
on üks peamisi bioloogilise mitmekesisuse vähenemise põhjuseid. Sissetungivad võõrliigid 
võivad avaldada pika aja jooksul keskkonnale ja loodusvaradele kaugeleulatuvat ja 
kahjulikku mõju. Sissetingivad võõrliigid võivad mõjutada ka inimeste elu ja tervist ning 
põhjustada tõsist majanduslikku kahju põllumajandusele, metsandusele ja kalandusele, mis 
ainuüksi Euroopas ulatub hinnanguliselt vähemalt 12 miljardi euroni aastas. Kui tõhusate 
meetmete võtmist järjest edasi lükatakse, takistab see ELil oma bioloogilise mitmekesisuse 
kaitse eesmärkide saavutamist ja ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse alaste kohustuste 
täitmist.

Muudatusettepanek 130
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Siiski on paljud keskkonnaalased 
suundumused Euroopa Liidus endiselt 
murettekitavad ja selle kaalukaks 
põhjuseks on ka ELi kehtiva 
keskkonnaõigustiku puudulik rakendamine.
Üksnes 17 % elupaikade direktiivi alusel 
hinnatud liikide ja elupaikade seisund on 
hea ning looduskapitali degradeerumine ja 
hävimine vähendab võimalusi ELi 
elurikkuse ja kliimamuutuse alaste 
eesmärkide saavutamiseks. Sellega 
kaasnevad suured kulud, mille maksumust 
ei ole majandus- või sotsiaalsüsteemis veel 
õieti hinnatud, isegi kui oletada, et looduse 
väärtust saaks rahas hinnata. Veelgi 
enam: ikka ei ole veel selge, kas 
kliimamuutus on inimtekkeline nähtus ja 
millises ulatuses muutub kliima 
looduslike tegurite mõju tõttu. ELi 
territooriumist on 30 % väga killustunud, 
mis mõjutab ökosüsteemide ühenduvust ja 
tervist ning nende võimet pakkuda 
teenuseid ja tagada liikidele elujõulised 
elupaigad. Kuigi ELis on õnnestunud 
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palju võimalusi, mida ressursitõhusus 
konkurentsivõime, kulude vähendamise, 
suurema produktiivsuse ja tarnekindluse 
alal pakub. Vee kvaliteet ja õhusaaste tase 
tekitab mitmel pool Euroopas ikka veel 
probleeme ja ELi elanikud puutuvad 
endiselt kokku ohtlike ainetega, mis võivad 
kahjustada nende tervist ja heaolu.
Jätkusuutmatu maakasutus neelab alla 
viljakad mullad ja mõjutab toiduga 
kindlustatust ning elurikkusega seotud 
eesmärkide saavutamist. Mulla 
degradeerumine jätkub suuresti 
kontrollimatult.

majanduskasv lahutada KHG heitest, 
ressursikasutusest ja keskkonnamõjust, on 
ressursikasutus siiski suuresti 
jätkusuutmatu ja ebatõhus ning ka jäätmeid 
ei käidelda veel nõuetekohaselt. Selle tõttu 
lasevad ELi ettevõtjad käest palju 
võimalusi, mida ressursitõhusus 
konkurentsivõime, kulude vähendamise, 
suurema produktiivsuse ja tarnekindluse 
alal pakub. Vee kvaliteet ja õhusaaste tase 
tekitab mitmel pool Euroopas ikka veel 
probleeme ja ELi elanikud puutuvad 
endiselt kokku ohtlike ainetega, mis võivad 
kahjustada nende tervist ja heaolu.
Jätkusuutmatu maakasutus neelab alla 
viljakad mullad ja mõjutab toiduga 
kindlustatust ning elurikkusega seotud 
eesmärkide saavutamist. Mulla 
degradeerumine jätkub suuresti 
kontrollimatult.

Or. de

Muudatusettepanek 131
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Siiski on paljud keskkonnaalased 
suundumused Euroopa Liidus endiselt 
murettekitavad ja selle kaalukaks 
põhjuseks on ka ELi kehtiva 
keskkonnaõigustiku puudulik rakendamine.
Üksnes 17 % elupaikade direktiivi alusel 
hinnatud liikide ja elupaikade seisund on 
hea ning looduskapitali degradeerumine ja 
hävimine vähendab võimalusi ELi 
elurikkuse ja kliimamuutuse alaste 
eesmärkide saavutamiseks. Sellega 
kaasnevad suured kulud, mille maksumust 
ei ole majandus- või sotsiaalsüsteemis veel 
õieti hinnatud. ELi territooriumist on 30 % 
väga killustunud, mis mõjutab 

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

killustunud, mis mõjutab ökosüsteemide 
ühenduvust ja tervist ning nende võimet 
pakkuda teenuseid ja tagada liikidele 
elujõulised elupaigad. Kuigi ELis on 
õnnestunud majanduskasv lahutada KHG 
heitest, ressursikasutusest ja 
keskkonnamõjust, on ressursikasutus siiski 
suuresti jätkusuutmatu ja ebatõhus ning ka 
jäätmeid ei käidelda veel nõuetekohaselt.
Selle tõttu lasevad ELi ettevõtjad käest 
palju võimalusi, mida ressursitõhusus 
konkurentsivõime, kulude vähendamise, 
suurema produktiivsuse ja tarnekindluse 
alal pakub. Vee kvaliteet ja õhusaaste tase 
tekitab mitmel pool Euroopas ikka veel 
probleeme ja ELi elanikud puutuvad 
endiselt kokku ohtlike ainetega, mis võivad 
kahjustada nende tervist ja heaolu.
Jätkusuutmatu maakasutus neelab alla 
viljakad mullad ja mõjutab toiduga 
kindlustatust ning elurikkusega seotud 
eesmärkide saavutamist. Mulla 
degradeerumine jätkub suuresti 
kontrollimatult.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. ELi keskkonnamuutuste põhjuseks on 
üha enam ülemaailmsel tasandil toimuvad 
arengud, sealhulgas rahvastikumuutused, 
tarbimis- ja kauplemisharjumused ning 
tehnoloogia kiire areng. Sellised arengud 
võivad pakkuda ohtrasti majanduskasvu ja 
sotsiaalse heaolu võimalusi, kuid tekitada 
probleeme ja ebakindlust ELi majanduses 
ja ühiskonnas ning põhjustada 
ülemaailmset keskkonnaseisundi 

6. ELi keskkonnamuutuste põhjuseks on 
üha enam ülemaailmsel tasandil toimuvad 
arengud, sealhulgas rahvastikumuutused, 
tarbimis- ja kauplemisharjumused ning 
tehnoloogia kiire areng. Sellised arengud 
võivad pakkuda ohtrasti majanduskasvu ja 
sotsiaalse heaolu võimalusi, kuid tekitada
keskkonnakaitse probleeme ja ebakindlust 
ELi majanduses ja ühiskonnas.
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halvenemist.

Or. es

Muudatusettepanek 133
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. ELi keskkonnapoliitika 
rahvusvaheline mõõde peab hõlmama 
läbirääkimisi teiste riikide rühmadega.
Võimalused integreerida 
keskkonnaalaseid eesmärke WTO 
kaubanduspoliitikaga ei ole veel 
ammendatud.

Or. de

Muudatusettepanek 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kasvav ülemaailmne nõudlus kaupade ja 
teenuste järgi ning ressursside 
ammendumine, millega kaasnevad 
maailmamajanduse praegused rohkelt 
jäätmeid tekitavad tootmis- ja 
tarbimissüsteemid, suurendavad peamiste 
toorainete, maavarade ja energia 
maksumust, tekitavad rohkem saastet ja 
jäätmeid, suurendavad kogu maailma KHG 
heidet ja soodustavad maa degradeerumist, 
metsade raadamist ja elurikkuse kadumist.
Ligi kaks kolmandikku maailma 
ökosüsteemidest on kadumas ja leidub 
tõendeid selle kohta, et maakera 

7. Kasvav ülemaailmne nõudlus kaupade ja 
teenuste järgi ning ressursside 
ammendumine, millega kaasnevad 
maailmamajanduse praegused rohkelt 
jäätmeid tekitavad tootmis- ja 
tarbimissüsteemid, suurendavad peamiste 
toorainete, maavarade ja energia 
maksumust, tekitavad rohkem saastet ja 
jäätmeid, suurendavad kogu maailma KHG 
heidet ja soodustavad maa degradeerumist, 
metsade raadamist ja elurikkuse kadumist.
Ligi kaks kolmandikku maailma 
ökosüsteemidest on kadumas ja leidub 
tõendeid selle kohta, et maakera 
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elurikkuse, kliimamuutuse ja 
lämmastikuringluse taluvuspiirid on juba 
ületatud. Suure tõenäosusega on 2030.
aastaks puudu 40 % vett, kui 
ressursitõhusus märksa paremaks ei muutu.
Samuti on risk, et kliimamuutus 
võimendab neid probleeme edaspidi, ja see 
on väga kulukas. aastal tekitasid osaliselt 
kliimamuutusest põhjustatud katastroofid 
ülemaailmselt majanduskahju üle 300 
miljardi euro. Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsioon (OECD) on hoiatanud, et 
looduskapitali jätkuva degradeerumise ja 
erosiooniga kaasneb oht pöördumatuteks 
muutusteks, mis ohustavad elatustaseme 
tõusu kaks sajandit ja tähendavad suuri 
kulutusi.

elurikkuse, kliimamuutuse ja 
lämmastikuringluse taluvuspiirid on juba 
ületatud. Suure tõenäosusega on 2030.
aastaks puudu 40 % vett, kui 
ressursitõhusus märksa paremaks ei muutu.
Samuti on risk, et kliimamuutus 
võimendab neid probleeme edaspidi, ja see 
on väga kulukas1. aastal tekitasid osaliselt 
kliimamuutusest põhjustatud katastroofid 
ülemaailmselt majanduskahju üle 300 
miljardi euro. Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsioon (OECD) on hoiatanud, et 
looduskapitali jätkuva degradeerumise ja 
erosiooniga kaasneb oht pöördumatuteks 
muutusteks, mis ohustavad elatustaseme 
tõusu kaks sajandit ja tähendavad suuri 
kulutusi.

__________________
1 Vastavalt Sterni ülevaatele 
kliimamuutuste majandustegurite kohta 
on kliimamuutuse üldkulud, kui selle 
vastu meetmeid ei võeta, võrdsed vähemalt 
5% maailma sisemajanduse 
koguproduktist (SKP) aastas. Kui lisada 
sellele veel laiemad ohud ja mõju, võib see 
number kasvada kuni 20%-ni SKPst.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Selleks et tulevikus hästi elada, tuleb 
nüüd kiiresti ja üksmeelselt võtta meetmeid 
ökoloogilise vastupidavuse parandamiseks 
ja keskkonnapoliitikaga majanduse ja 
ühiskonna mõjutamisel saadava kasu 
maksimeerimiseks ning teha seda maakera 
ökoloogiliste võimaluste piire 
respekteerides. Käesolev programm 

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

kajastab ELi võetud kohustust muuta oma 
majandus kaasavaks keskkonnasäästlikuks 
majanduseks, kus kindlustatakse kasv ja 
areng, hoitakse inimeste tervist ja heaolu, 
pakutakse korralikke töökohti, 
vähendatakse ebavõrdsust, investeeritakse 
ja kaitstakse bioloogilist mitmekesisust ja 
ökosüsteemi teenuseid, mida see sisaldab 
oma tegeliku väärtuse ja olulise panuse 
tõttu inimeste heaolusse ja majanduslikku 
õitsengusse.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. Selleks et tulevikus hästi elada, tuleb 
nüüd kiiresti ja üksmeelselt võtta meetmeid 
ökoloogilise vastupidavuse parandamiseks 
ja keskkonnapoliitikaga majanduse ja 
ühiskonna mõjutamisel saadava kasu 
maksimeerimiseks ning teha seda maakera 
ökoloogiliste võimaluste piire 
respekteerides. Käesolev programm 
kajastab ELi võetud kohustust muuta oma 
majandus kaasavaks keskkonnasäästlikuks 
majanduseks, kus kindlustatakse kasv ja 
areng, hoitakse inimeste tervist ja heaolu, 
pakutakse korralikke töökohti, 
vähendatakse ebavõrdsust, investeeritakse 
ja kaitstakse bioloogilist mitmekesisust ja 
ökosüsteemi teenuseid – looduskapitali –, 
mida see sisaldab oma tegeliku väärtuse 
ja olulise panuse tõttu inimeste heaolusse 
ja majanduslikku õitsengusse.

Or. en
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Muudatusettepanek 137
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Järgnev 2050. aasta visioon on 
mõeldud abiks tegevuse juhtimisel kuni 
2020. aastani ja pärast seda: aastal elame 
me hästi, planeedi ökoloogiliste võimaluste 
piires. Meie õitseng ja heas tervises 
keskkond võrsuvad innovatiivsest 
ringmajandusest, kus midagi ei raisata ja 
kus loodusvarasid majandatakse ühiskonna 
vastupidavust suurendades. Meie 
majanduskasv on vähese CO2-heitega ja 
lahus ressursikasutusest ning näitab teed 
ülemaailmsele jätkusuutlikule majandusele.

10. Järgnev 2050. aasta visioon on 
mõeldud abiks tegevuse juhtimisel kuni 
2020. aastani ja pärast seda: aastal elame 
me hästi, planeedi ökoloogiliste võimaluste 
piires. Meie õitseng ja heas tervises 
keskkond võrsuvad – lähtudes 
põhipostulaadist, et „midagi ei looda, 
midagi ei lähe kaduma, kõik 
transformeerub”1 – innovatiivsest 
ringmajandusest, kus midagi ei raisata ja 
kus loodusvarasid majandatakse ühiskonna 
vastupidavust suurendades. Meie 
majanduskasv peaks olema võimaluse 
korral vähese CO2-heitega ja lahus 
ressursikasutusest ning näitab teed 
ülemaailmsele jätkusuutlikule majandusele.

__________________
1 Antoine-Laurent de Lavoisier

Or. it

Muudatusettepanek 138
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Järgnev 2050. aasta visioon on 
mõeldud abiks tegevuse juhtimisel kuni 
2020. aastani ja pärast seda: aastal elame 
me hästi, planeedi ökoloogiliste võimaluste 
piires. Meie õitseng ja heas tervises 
keskkond võrsuvad innovatiivsest 
ringmajandusest, kus midagi ei raisata ja 
kus loodusvarasid majandatakse ühiskonna 

10. Järgnev 2050. aasta visioon on 
mõeldud abiks tegevuse juhtimisel kuni 
2020. aastani ja pärast seda: 2050. aastal 
elame me hästi, planeedi ökoloogiliste 
võimaluste piires. Meie heaolu ja heas 
tervises keskkond võrsuvad innovatiivsest 
ringmajandusest, kus midagi ei raisata ja 
kus loodusvarasid majandatakse ühiskonna 
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vastupidavust suurendades. Meie 
majanduskasv on vähese CO2-heitega ja 
lahus ressursikasutusest ning näitab teed 
ülemaailmsele jätkusuutlikule majandusele.

vastupidavust suurendades. Bioloogilist 
mitmekesisust ja ökosüsteemiteenuseid 
kaitstakse, hinnatakse ja vajaduse korral 
taastatakse. Meie majanduskasv on vähese 
CO2-heitega ja lahus ressursikasutusest 
ning näitab teed ülemaailmsele 
jätkusuutlikule majandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Järgnev 2050. aasta visioon on 
mõeldud abiks tegevuse juhtimisel kuni 
2020. aastani ja pärast seda: aastal elame 
me hästi, planeedi ökoloogiliste võimaluste 
piires. Meie õitseng ja heas tervises 
keskkond võrsuvad innovatiivsest 
ringmajandusest, kus midagi ei raisata ja 
kus loodusvarasid majandatakse ühiskonna 
vastupidavust suurendades. Meie 
majanduskasv on vähese CO2-heitega ja 
lahus ressursikasutusest ning näitab teed 
ülemaailmsele jätkusuutlikule majandusele.

10. Järgnev 2050. aasta visioon on 
mõeldud abiks tegevuse juhtimisel kuni 
2020. aastani ja pärast seda: 2050. aastal 
elame me hästi, planeedi ökoloogiliste 
võimaluste piires. Meie õitseng ja heas 
tervises keskkond võrsuvad innovatiivsest 
ringmajandusest, kus midagi ei raisata ja 
kus loodusvarasid majandatakse ühiskonna 
vastupidavust suurendades. Meie 
majanduskasv on vähese CO2-heitega ja 
lahus ressursikasutusest ning näitab teed 
ülemaailmsele jätkusuutlikule majandusele.
ELis ja väljaspool seda toimib keskkonna-
alane õiglus. Kõigil on võrdne juurdepääs 
keskkonna-alastele hüvedele. Keskkonna 
kahjustumisest põhjustatud koormised 
jaotatakse õiglaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

11. Selline muudatus nõuab 
keskkonnaküsimuste täielikku lõimimist 
teiste valdkondade poliitikasse –
energeetikasse, transporti, 
põllumajandusse, kalandusse, majandusse 
ja tööstusse, teadusuuringutesse ja 
innovatsiooni, tööhõivesse ja 
sotsiaalpoliitikasse, et luua sidus ja ühine 
lähenemisviis. ELis toimuvat tegevust 
peaks täiendama suurem ülemaailmne 
tegevus ja naaberriikidevaheline koostöö, 
et ühiste probleemidega toime tulla.
Enamgi veel: kogu ühiskond peab, nii 
palju kui võimalik, osalema nende 
probleemide lahendamises.

Or. lt

Muudatusettepanek 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 142
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. EL on muutuse käima lükanud 
pikaajaliste lõimitud strateegiatega 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise
peatamiseks27, ressursitõhususe
parandamiseks28 ja vähese CO2-heitega 
majandusele ülemineku kiirendamiseks29.
Komisjon on veelgi lõiminud 
keskkonnaküsimusi ja -eesmärke viimasel 
ajal esitatud algatustesse muudes peamistes 
poliitikavaldkondades nagu energeetika30

ja transport31, ning püüdnud suurendada 
saadavat keskkonnakasu ELi 
põllumajanduse ja maaelu arengu, 
kalanduse ning ühtekuuluvuspoliitika 
reformidega, mis rajanevad praeguseks 
saavutatud edul.

12. EL on muutuse käima lükanud 
pikaajaliste lõimitud strateegiatega 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise
peatamiseks, ressursitõhususe
parandamiseks ja vähese CO2-heitega 
majandusele ülemineku kiirendamiseks.
Komisjon on veelgi lõiminud 
keskkonnaküsimusi ja -eesmärke viimasel 
ajal esitatud algatustesse muudes peamistes 
poliitikavaldkondades nagu energeetika ja 
transport, ning püüdnud suurendada 
saadavat keskkonnakasu ELi 
põllumajanduse ja maaelu arengu, 
kalanduse ning ühtekuuluvuspoliitika 
reformidega, mis rajanevad praeguseks 
saavutatud edul. Sellega seoses tuleb siiski 
suuremat tähelepanu pöörata 
keskkonnanõuetele vastavuse alaste sätete 
rakendamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. EL on alla kirjutanud paljudele 
rahvusvaheliselt kokkulepitud 
keskkonnakohustustele, sealhulgas ÜRO 
säästva arengu konverentsil (Rio+20), kus 
EL avaldas toetust lähenemisele, kus
säästva arengu laiema strateegia keskne 
osa on kaasav keskkonnasäästlik 
majandus.

13. EL on mitmepoolsete 
keskkonnalepingute raames alla 
kirjutanud paljudele rahvusvaheliselt
juriidiliselt siduvatele kohustustele, 
sealhulgas ÜRO säästva arengu 
konverentsil (Rio+20) kokku lepitud 
kohustustele. Rio+20 lõppdokumendis 
tunnistatakse kaasavat 
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keskkonnasäästlikku majandust olulise 
vahendina säästva arengu saavutamiseks 
ning sätestatakse raamistik tegevuseks, 
mis hõlmab kõiki kolme säästva arengu 
mõõdet, millest paljud kajastuvad selle 
programmi prioriteetsetes eesmärkides.
Lisaks lepiti kokku, et tuleb töötada välja 
säästva arengu eesmärgid, et tugevdada 
institutsioonilist raamistikku ning 
arendada välja jätkusuutliku arengu 
rahastamise strateegia. EL ja selle 
liikmesriigid peavad nüüd tagama, et neid 
kohustusi täidetakse nii kodus, läbi 
sisepoliitika, kui ka globaalselt, 
panustades rahvusvahelisse tegevusse.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14. Käesolev programm täiendab neid 
püüdeid ja selles määratletakse ELi 
prioriteetsed eesmärgid, mis tuleb 
saavutada 2020. aastani ulatuva 
ajavahemiku jooksul.

14. Käesolev programm täiendab neid 
püüdeid ja selles määratletakse ELi 
prioriteetsed eesmärgid, mis tuleb 
saavutada 2020. aastani ulatuva 
ajavahemiku jooksul, ning soovituslikud 
suunised kuni 2050. aastani. See tagab 
rakendamise, soodustab riiklikke 
meetmeid ja aitab eri osalejatel teha 
tasuvaid investeerimisvalikuid.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Paljudel juhtudel on nende eesmärkide 
saavutamiseks vaja tegutseda peamiselt 
riigi, piirkonna või kohalikul tasandil, 
vastavalt lähimuse põhimõttele. Teistel 
juhtudel on vaja täiendavaid ELi tasandi 
meetmeid. Kuna keskkonnapoliitika 
kuulub ELi ja liikmesriikide jagatud 
pädevusse, on üks selle programmi 
eesmärkidest luua jagatud sihtide ja 
eesmärkide ühine omand ning tagada 
ettevõtjatele ja avaliku sektori asutustele 
võrdsed võimalused. Selged sihid ja 
eesmärgid annavad poliitikakujundajatele 
ja teistele sidusrühmadele, sealhulgas 
piirkonnad ja linnad, ettevõtjad ja 
sotsiaalpartnerid ning üksikisikud, 
edasiliikumiseks orientiirid ja 
prognoositava tegevusraamistiku.

15. Paljudel juhtudel on nende eesmärkide 
saavutamiseks vaja tegutseda peamiselt 
riigi, piirkonna või kohalikul tasandil, 
vastavalt lähimuse põhimõttele, eeldusel, 
et üldsuse arvamust tuleb 
keskkonnaküsimuste üle arutlemisel 
tõeliselt kuulda võtta. Teistel juhtudel on 
vaja täiendavaid ELi tasandi meetmeid.
Kuna keskkonnapoliitika kuulub ELi ja 
liikmesriikide jagatud pädevusse, on üks 
selle programmi eesmärkidest luua jagatud 
sihtide ja eesmärkide ühine omand ning 
tagada ettevõtjatele ja avaliku sektori 
asutustele võrdsed võimalused. Selged 
sihid ja eesmärgid annavad 
poliitikakujundajatele ja teistele 
sidusrühmadele, sealhulgas piirkonnad ja 
linnad, ettevõtjad ja sotsiaalpartnerid ning 
üksikisikud, edasiliikumiseks orientiirid ja 
prognoositava tegevusraamistiku.

Or. lt

Muudatusettepanek 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Paljudel juhtudel on nende eesmärkide 
saavutamiseks vaja tegutseda peamiselt 
riigi, piirkonna või kohalikul tasandil, 
vastavalt lähimuse põhimõttele. Teistel 
juhtudel on vaja täiendavaid ELi tasandi 
meetmeid. Kuna keskkonnapoliitika 
kuulub ELi ja liikmesriikide jagatud 
pädevusse, on üks selle programmi 
eesmärkidest luua jagatud sihtide ja 
eesmärkide ühine omand ning tagada 
ettevõtjatele ja avaliku sektori asutustele 
võrdsed võimalused. Selged sihid ja 

15. Paljudel juhtudel on nende eesmärkide 
saavutamiseks vaja tegutseda peamiselt 
riigi, piirkonna või kohalikul tasandil, 
vastavalt lähimuse põhimõttele. Teistel 
juhtudel on vaja täiendavaid ELi tasandi 
meetmeid. Kuna keskkonnapoliitika 
kuulub ELi ja liikmesriikide jagatud 
pädevusse, on üks selle programmi 
eesmärkidest luua jagatud sihtide ja 
eesmärkide ühine omand ning tagada 
ettevõtjatele ja avaliku sektori asutustele 
võrdsed võimalused. Selged sihid ja 
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eesmärgid annavad poliitikakujundajatele 
ja teistele sidusrühmadele, sealhulgas 
piirkonnad ja linnad, ettevõtjad ja 
sotsiaalpartnerid ning üksikisikud, 
edasiliikumiseks orientiirid ja 
prognoositava tegevusraamistiku.

eesmärgid ning parimate tavade 
vahetamine annavad poliitikakujundajatele 
ja teistele sidusrühmadele, sealhulgas 
piirkonnad ja linnad, ettevõtjad ja 
sotsiaalpartnerid ning üksikisikud, 
edasiliikumiseks orientiirid ja 
prognoositava tegevusraamistiku.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

16. ELi majandusliku õitsengu ja heaolu 
aluseks on looduskapital, s.t. selle 
bioloogiline mitmekesisus, sealhulgas 
ökosüsteemid, mis tagavad meile eluks 
vajalikud kaubad ja teenuseid alates 
viljakast mullast ja multifunktsionaalsetest 
metsadest tootmismaa ja mereni, alates 
mageveest ja puhtast õhust tolmeldamiseni, 
üleujutuste kontrolli all hoidmiseni ja 
kliima reguleerimiseni ning 
looduskatastroofide eest kaitsmiseni.
Märkimisväärne osa ELi õigusaktidest on 
suunatud looduskapitali kaitsmisele, 
säilitamisele ja suurendamisele, sealhulgas 
vee raamdirektiiv, linna reovee direktiiv1, 
nitraadidirektiiv2, merestrateegia 
raamdirektiiv, õhukvaliteedi direktiiv ja 
sellega seotud direktiivid ning elupaikade 
direktiiv ja linnudirektiiv. Kliimamuutust, 
tööstusheidet ja jäätmeid käsitlevad 
direktiivid leevendavad samuti survet 
elurikkusele, kaasa arvatud 
ökosüsteemidele, pinnasele, liikidele ja 
elupaikadele.

__________________
1 Direktiiv 91/271/EMÜ
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2 Direktiiv 91/676/EMÜ

Or. en

Muudatusettepanek 148
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 149
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16. ELi majandusliku õitsengu ja heaolu 
aluseks on looduskapital ja sealhulgas 
ökosüsteemid, mis tagavad meile eluks 
vajalikud kaubad ja teenuseid alates 
viljakast mullast ja multifunktsionaalsetest 
metsadest tootmismaa ja mereni, alates 
mageveest ja puhtast õhust tolmeldamiseni, 
üleujutuste kontrolli all hoidmiseni ja 
kliima reguleerimiseni ning 
looduskatastroofide eest kaitsmiseni.

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

Märkimisväärne osa ELi õigusaktidest on 
suunatud looduskapitali kaitsmisele, 
säilitamisele ja suurendamisele, sealhulgas 
vee raamdirektiiv, merestrateegia 
raamdirektiiv, linna reovee direktiiv1, 
nitraadidirektiiv2, õhukvaliteedi direktiiv 
ja sellega seotud direktiivid ning 
elupaikade direktiiv ja linnudirektiiv.
Kliimamuutust, tööstusheidet ja jäätmeid 
käsitlevad direktiivid leevendavad samuti 
survet elurikkusele, kaasa arvatud 
ökosüsteemidele, liikidele ja elupaikadele.

__________________
1 Direktiiv 91/271/EMÜ
2 Direktiiv 91/676/EMÜ

Or. en

Muudatusettepanek 151
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

16. ELi majandusliku õitsengu ja heaolu 
aluseks on looduskapital ja sealhulgas 
ökosüsteemid, mis tagavad meile eluks 
vajalikud kaubad ja teenuseid alates 
viljakast mullast ja multifunktsionaalsetest 
metsadest tootmismaa ja mereni, alates 
mageveest ja puhtast õhust tolmeldamiseni, 
üleujutuste kontrolli all hoidmiseni ja 
kliima reguleerimiseni ning 
looduskatastroofide eest kaitsmiseni.
Märkimisväärne osa ELi õigusaktidest on 
suunatud looduskapitali kaitsmisele, 
säilitamisele ja suurendamisele, sealhulgas 
vee raamdirektiiv, merestrateegia 
raamdirektiiv, linna reovee direktiiv1, 
nitraadidirektiiv2, õhukvaliteedi direktiiv 
ja sellega seotud direktiivid ning 
elupaikade direktiiv ja linnudirektiiv.
Kliimamuutust, tööstusheidet ja jäätmeid 
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elurikkusele, kaasa arvatud 
ökosüsteemidele, liikidele ja elupaikadele.

käsitlevad direktiivid leevendavad samuti 
survet elurikkusele, kaasa arvatud 
ökosüsteemidele, liikidele ja elupaikadele.

__________________
1 Direktiiv 91/271/EMÜ
2 Direktiiv 91/676/EMÜ

Or. en

Muudatusettepanek 152
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. Siiski näitavad hiljutised hinnangud, et 
elurikkus ELis väheneb jätkuvalt ja 
enamik ökosüsteeme on tõsiselt 
kahjustatud. ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias aastani 2020 on 
sätestatud sihid ja meetmed, mida on vaja 
võtta negatiivsete suundumuste 
tagasipööramiseks ja ökosüsteemiteenuste 
suurendamiseks. Seda tuleb täielikult 
rakendada, et EL võiks saavutada oma 
peamised elurikkuse alased eesmärgid 
aastaks 2020. Kuigi strateegias on esitatud 
meetmeid elupaikade ja linnudirektiivi
(sealhulgas Natura 2000 võrgustik) 
rakendamise parandamiseks, nõuab 
peamiste sihtide saavutamine kõikide 
selliste kehtivate õigusaktide täielikku 
rakendamist, mille eesmärgiks on 
looduskapitali kaitse.

17. Siiski näitavad hiljutised hinnangud, et 
elurikkus ELis väheneb jätkuvalt. ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegias 
aastani 2020 on sätestatud sihid ja 
meetmed, mida on vaja võtta negatiivsete 
suundumuste tagasipööramiseks ja 
ökosüsteemiteenuste suurendamiseks. Seda 
tuleb täielikult rakendada, et EL võiks 
saavutada oma peamised elurikkuse alased 
eesmärgid aastaks 2020. Kuigi strateegias 
on esitatud meetmeid elupaikade ja 
linnudirektiivi (sealhulgas Natura 2000 
võrgustik) rakendamise parandamiseks, 
nõuab peamiste sihtide saavutamine 
kõikide selliste kehtivate õigusaktide 
täielikku rakendamist, mille eesmärgiks on 
looduskapitali kaitse.

Or. de

Muudatusettepanek 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. Siiski näitavad hiljutised hinnangud, et 
elurikkus ELis väheneb jätkuvalt ja enamik 
ökosüsteeme on tõsiselt kahjustatud. ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegias 
aastani 2020 on sätestatud sihid ja 
meetmed, mida on vaja võtta negatiivsete 
suundumuste tagasipööramiseks ja 
ökosüsteemiteenuste suurendamiseks.
Seda tuleb täielikult rakendada, et EL võiks 
saavutada oma peamised elurikkuse alased 
eesmärgid aastaks 2020. Kuigi strateegias 
on esitatud meetmeid elupaikade ja 
linnudirektiivi (sealhulgas Natura 2000 
võrgustik) rakendamise parandamiseks, 
nõuab peamiste sihtide saavutamine 
kõikide selliste kehtivate õigusaktide 
täielikku rakendamist, mille eesmärgiks on 
looduskapitali kaitse.

17. Siiski näitavad hiljutised hinnangud, et 
elurikkus ELis väheneb jätkuvalt ja enamik 
ökosüsteeme on tõsiselt kahjustatud. ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegias 
aastani 2020 on sätestatud sihid ja 
meetmed, mida on vaja võtta bioloogilise 
mitmekesisuse kao peatamiseks ning 
ökosüsteemide ja ökosüsteemiteenuste
alalhoidmiseks, taastamiseks ja 
tõhustamiseks. Seda tuleb täielikult 
rakendada, et EL võiks saavutada oma 
peamised elurikkuse alased eesmärgid 
aastaks 2020. Kuigi strateegias on esitatud 
meetmeid elupaikade ja linnudirektiivi
(sealhulgas Natura 2000 võrgustik) 
rakendamise parandamiseks, nõuab 
peamiste sihtide saavutamine kõikide 
selliste kehtivate õigusaktide täielikku 
rakendamist, mille eesmärgiks on 
looduskapitali kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. Siiski näitavad hiljutised hinnangud, et 
elurikkus ELis väheneb jätkuvalt ja enamik 
ökosüsteeme on tõsiselt kahjustatud. ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegias 
aastani 2020 on sätestatud sihid ja 
meetmed, mida on vaja võtta negatiivsete 
suundumuste tagasipööramiseks ja 
ökosüsteemiteenuste suurendamiseks. Seda 
tuleb täielikult rakendada, et EL võiks 
saavutada oma peamised elurikkuse alased 

17. Siiski näitavad hiljutised hinnangud, et 
elurikkus ELis väheneb jätkuvalt ja enamik 
ökosüsteeme on tõsiselt kahjustatud. ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegias 
aastani 2020 on sätestatud sihid ja 
meetmed, mida on vaja võtta negatiivsete 
suundumuste tagasipööramiseks ja 
ökosüsteemiteenuste suurendamiseks. Seda 
tuleb täielikult rakendada, et EL võiks 
saavutada oma peamised elurikkuse alased 
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eesmärgid aastaks 2020. Kuigi strateegias 
on esitatud meetmeid elupaikade ja 
linnudirektiivi (sealhulgas Natura 2000 
võrgustik) rakendamise parandamiseks, 
nõuab peamiste sihtide saavutamine 
kõikide selliste kehtivate õigusaktide 
täielikku rakendamist, mille eesmärgiks on 
looduskapitali kaitse.

eesmärgid aastaks 2020. Kuigi strateegias 
on esitatud meetmeid elupaikade ja 
linnudirektiivi (sealhulgas Natura 2000 
võrgustik) rakendamise parandamiseks, 
nõuab peamiste sihtide saavutamine 
kõikide selliste kehtivate õigusaktide 
täielikku rakendamist, mille eesmärgiks on 
looduskapitali kaitse. Seepärast peaks 
komisjon tagama, et Natura 2000 
võrgustiku kaitsekorralduse kavad 
vastavad elupaikade direktiivi artiklis 6 
sätestatud kriteeriumitele. Maaomanike ja 
maakasutajate aktiivne osalemine on 
vajalik ka selleks, et kaasata nad 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise 
poliitikasse.

Or. es

Muudatusettepanek 155
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17. Siiski näitavad hiljutised hinnangud, et 
elurikkus ELis väheneb jätkuvalt ja enamik 
ökosüsteeme on tõsiselt kahjustatud. ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegias 
aastani 2020 on sätestatud sihid ja 
meetmed, mida on vaja võtta negatiivsete 
suundumuste tagasipööramiseks ja 
ökosüsteemiteenuste suurendamiseks. Seda 
tuleb täielikult rakendada, et EL võiks 
saavutada oma peamised elurikkuse alased 
eesmärgid aastaks 2020. Kuigi strateegias 
on esitatud meetmeid elupaikade ja 
linnudirektiivi (sealhulgas Natura 2000 
võrgustik) rakendamise parandamiseks, 
nõuab peamiste sihtide saavutamine 
kõikide selliste kehtivate õigusaktide 
täielikku rakendamist, mille eesmärgiks on 
looduskapitali kaitse.

17. Siiski näitavad hiljutised hinnangud, et 
elurikkus ELis väheneb jätkuvalt ja enamik 
ökosüsteeme on tõsiselt kahjustatud.
Invasiivsed võõrliigid ohustavad 
elurikkust, inimeste tervist ja majandust 
oodatust rohkem. ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias aastani 2020 on 
sätestatud sihid ja meetmed, mida on vaja 
võtta negatiivsete suundumuste 
tagasipööramiseks ja ökosüsteemiteenuste 
suurendamiseks. Seda tuleb täielikult 
rakendada, et EL võiks saavutada oma 
peamised elurikkuse alased eesmärgid 
aastaks 2020. Kuigi strateegias on esitatud 
meetmeid elupaikade ja linnudirektiivi 
(sealhulgas Natura 2000 võrgustik) 
rakendamise parandamiseks, nõuab 
peamiste sihtide saavutamine kõikide 
selliste kehtivate õigusaktide täielikku 
rakendamist, mille eesmärgiks on 
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looduskapitali kaitse.

Or. en

Selgitus

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Muudatusettepanek 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. Liikmesriigid peavad koostama 
majanduskavu, mis hõlmavad mitmete 
poliitikavaldkondade eri aspekte.
Liikmesriigid peavad võtma arvesse 
asjaolu, et veevarud ja teatavad 
põllukultuurid on elupaikade ja liikide 
tulemusliku kaitse tähtsad eeltingimused.

Or. es

Muudatusettepanek 157
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18. Hoolimata tänaseks tehtud tohututest 
pingutustest suudetakse vee raamdirektiivis 
sätestatud nõuet saavutada hea 
keskkonnaseisund 2015. aastaks täita 

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

tõenäoliselt üksnes umbes 53 % ELi 
pinnaveekogumite suhtes. Inimesed 
põhjustavad näiteks ülepüügi, jäätmete 
kõrvaldamise ja massiturismi kaudu 
merede ja ookeanide üleekspluateerimise, 
mille tulemuseks on samuti risk, et ei jõuta 
merestrateegia raamdirektiivi eesmärgini 
saavutada hea keskkonnaseisund 
2020. aastaks. Seetõttu on rannikuala 
tervikmajandamisel väga tähtsal kohal 
suurem kooskõlastamine ning merevete ja 
rannikualade kasutamise rangemad 
eeskirjad. Ning samal ajal, kui ELi 
õhukvaliteedi- ja tööstusheitepoliitika on 
aidanud vähendada paljusid saastamise 
vorme, jätkub ökosüsteemide kahjustamine 
keskkonda vabaneva ülemäärase 
lämmastiku ja osoonisaastega, mida 
seostatakse transpordist, intensiivsest 
põllumajandusest ja elektritootmisest 
tuleneva heitega.

Or. de

Muudatusettepanek 158
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

tööstusheitepoliitika on aidanud vähendada 
paljusid saastamise vorme, jätkub 
ökosüsteemide kahjustamine keskkonda 
vabaneva ülemäärase lämmastiku ja 
osoonisaastega, mida seostatakse 
transpordist, intensiivsest põllumajandusest 
ja elektritootmisest tuleneva heitega.

Or. de

Muudatusettepanek 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 160
Matthias Groote
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

19. ELi looduskapitali kaitsmine, 
säilitamine ja suurendamine nõuab seega 
ka probleemidega tegelemist nende 
lähtepunktis – selleks tuleb muu hulgas 
paremini lõimida looduskapitali eesmärke 
teiste valdkondade poliitikasse ja tagada, et 
poliitika on sidus ja toob mitmekülgset 
kasu. Kõnealuste eesmärkide toetamiseks 
on kavandatud komisjoni poolt ELi 
põllumajandus-, kalandus- ja 
ühtekuuluvuspoliitika kohta esitatud 
reformiettepanekutes sisalduvad 
keskkonnahoidlikumaks muutmise 
elemendid, mida toestavad mitmeaastases 
finantsraamistikus 2014–2020 esitatud 
ettepanekud ELi eelarve 
keskkonnahoidlikumaks muutmiseks. Eriti 
põllumajanduses saab teha palju selleks, 
et vähendada kasvuhoonegaaside heidet 
ning põhjavette viidavate lämmastikku ja
fosfaate sisaldavate väetiste kogust.
Rangetest keskkonnanõuetest 
kinnipidamisele orienteeritud 
põllumajandus võib mitte ainult kaitsta 
pinnase kvaliteeti ja seda püsikindlalt 
parandada ning kaitsta elurikkust 
maapiirkondades, vaid aidata ka suuresti 
parandada õhu- ja veekvaliteeti. Lisaks 
edendab põllumajanduspoliitika 
keskkonnahoidlikumaks muutmine ka 
selliste keskkonnale kasulike 
põllumajandustavade kasutamist nagu 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaade kaitsmine ning 
ökoloogiliselt väärtuslike põllu- ja 
metsamaade rajamine ja hooldamine.

Or. de

Muudatusettepanek 161
Giancarlo Scottà



AM\931263ET.doc 53/70 PE508.007v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19. ELi looduskapitali kaitsmine, 
säilitamine ja suurendamine nõuab seega 
ka probleemidega tegelemist nende 
lähtepunktis – selleks tuleb muu hulgas 
paremini lõimida looduskapitali eesmärke 
teiste valdkondade poliitikasse ja tagada, et 
poliitika on sidus ja toob mitmekülgset 
kasu. Kõnealuste eesmärkide toetamiseks 
on kavandatud komisjoni poolt ELi 
põllumajandus-, kalandus- ja 
ühtekuuluvuspoliitika kohta esitatud 
reformiettepanekutes sisalduvad 
keskkonnahoidlikumaks muutmise 
elemendid, mida toestavad mitmeaastases 
finantsraamistikus 2014–2020 esitatud 
ettepanekud ELi eelarve 
keskkonnahoidlikumaks muutmiseks.
Näiteks peaksid maapiirkondade 
veeökosüsteemid kasu saama sellest, et 
põllumajandustoetused on seotud vee 
raamdirektiivi asjaomastele nõuetele 
vastamisega, nagu on sätestatud 
komisjoni ettepanekutes ÜPP reformimise 
kohta40. Põllumajanduspoliitika 
keskkonnahoidlikumaks muutmine 
edendab ka selliste keskkonnale kasulike 
põllumajandustavade kasutamist nagu 
põllukultuuride mitmekesistamine, 
püsirohumaade kaitsmine ning 
ökoloogiliselt väärtuslike põllu- ja 
metsamaade rajamine ja hooldamine.

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

Or. it

Muudatusettepanek 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 163
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 165
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. Merekeskkonna puhul, kus 
merendussektor pakub majanduslikke 
võimalusi alates kalapüügist, laevandusest 
ja vesiviljelusest kuni tooraineni, 

20. Merekeskkonna puhul, kus 
merendussektor pakub majanduslikke 
võimalusi alates kalapüügist, laevandusest 
ja vesiviljelusest kuni tooraineni, 
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avamereenergiani ja merebiotehnoloogiani 
välja, tuleb hoolt kanda selle eest, et nende 
kasutamine oleks ühildatav mere ja ranniku 
ökosüsteemide säilitamise ja säästva 
majandamisega.

avamereenergiani ja merebiotehnoloogiani 
välja, tuleb hoolt kanda selle eest, et nende 
kasutamine oleks ühildatav mere ja ranniku 
ökosüsteemide säilitamise ja säästva 
majandamisega. Võimaluse korral tuleks 
osalejatel paluda kavandada uusi 
lahendusi, mis aitaksid merekeskkonda 
kaitsta.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. Merekeskkonna puhul, kus 
merendussektor pakub majanduslikke 
võimalusi alates kalapüügist, laevandusest 
ja vesiviljelusest kuni tooraineni, 
avamereenergiani ja merebiotehnoloogiani 
välja, tuleb hoolt kanda selle eest, et nende 
kasutamine oleks ühildatav mere ja ranniku 
ökosüsteemide säilitamise ja säästva 
majandamisega.

20. Merekeskkonna puhul, kus 
merendussektor pakub majanduslikke 
võimalusi alates kalapüügist, laevandusest 
ja vesiviljelusest kuni tooraineni, 
avamereenergiani ja merebiotehnoloogiani 
välja, tuleb hoolt kanda selle eest, et nende 
kasutamine oleks ühildatav mere ja ranniku 
ökosüsteemide säilitamise ja säästva 
majandamisega. Euroopa rannikuala 
tervikmajandamisel võib koos mereruumi 
säästva planeerimisega olla tulemuslik 
roll mere- ja rannikutegevuste 
koordineerimisel ning meredel ja 
ookeanidel lasuvate eri funktsioonide 
tasakaalustamisel.

Or. de

Muudatusettepanek 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. Merekeskkonna puhul, kus 
merendussektor pakub majanduslikke 
võimalusi alates kalapüügist, laevandusest 
ja vesiviljelusest kuni tooraineni, 
avamereenergiani ja merebiotehnoloogiani 
välja, tuleb hoolt kanda selle eest, et nende 
kasutamine oleks ühildatav mere ja ranniku 
ökosüsteemide säilitamise ja säästva 
majandamisega.

20. Merekeskkonna puhul, kus 
merendussektor pakub majanduslikke 
võimalusi alates kalapüügist, laevandusest 
ja vesiviljelusest kuni tooraineni, 
avamereenergiani ja merebiotehnoloogiani 
välja, tuleb hoolt kanda selle eest, et nende 
kasutamine oleks ühildatav mere ja ranniku 
ökosüsteemide säilitamise ja säästva 
majandamisega. Mereressursside 
säilitamiseks on vaja liikmesriikide ja 
komisjoni vahelist kokkulepet ELi vete 
digitaalseks kaardistamiseks, mis hõlmaks 
kaitsealasid ja kaitsealuseid liike. Selline 
kaart peaks hõlmama aluslepingute ja 
keskkonnamõju hindamist käsitlevate 
õigusaktide kohaselt kaitsmisele 
kuuluvaid nähtusi, nagu loodusvarad, 
elurikkus ja kultuuripärand. Komisjon 
peaks nõudma rahvusvaheliste vete, 
eelkõige Vahemere uuringute läbiviimist 
integreeritud merenduspoliitika raames.

Or. es

Muudatusettepanek 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

21. Ökosüsteemidest lähtuvat lähenemist 
kliimamuutuse leevendamisele ja sellega 
kohanemisele, millest on kasu ka 
elurikkusel ja muude ökosüsteemiteenuste 
tagamisel, tuleks kasutada ELi
kliimamuutuste poliitika osana laiemalt 
ning muid keskkonnaeesmärke nagu 
elurikkuse säilitamine ja vee kaitsmine 
tuleks võtta täielikult arvesse 
taastuvenergia kohta otsuste tegemisel.
Lisaks sellele on vaja kasutusele võtta 

21. Ökosüsteemidest lähtuvat lähenemist 
kliimamuutuse leevendamisele ja sellega 
kohanemisele, millest on kasu ka 
elurikkusel ja muude ökosüsteemiteenuste 
tagamisel, tuleks kasutada ELi 
kliimamuutuste poliitika osana laiemalt 
ning muid keskkonnaeesmärke nagu 
elurikkuse säilitamine ning mulla ja vee 
kaitsmine tuleks võtta täielikult arvesse 
taastuvenergia kohta otsuste tegemisel.
Lisaks sellele on vaja kasutusele võtta 
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transpordiga seotud õhusaastele ja CO2-
heitele suunatud meetmed41.

transpordiga seotud õhusaastele ja CO2-
heitele suunatud meetmed41.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

22. Maa degradeerumine, killustumine ja 
jätkusuutmatu kasutus ELis kahjustab 
mitmete peamiste ökosüsteemiteenuste 
tagamist, ohustab elurikkust ja suurendab 
Euroopa kaitsetust kliimamuutuste ja 
looduskatastroofide ees. Samuti soodustab 
see mulla degradeerumist. Enam kui 25 % 
ELi territooriumist mõjutab mulla vee-
erosioon, mis kahjustab mulla funktsioone 
ja mõjutab magevee kvaliteeti. Mulla 
saastumine ja katmine on samuti püsivad 
probleemid. Arvatakse, et saastatud kohti 
on ELis üle poole miljoni ja kuni neid pole 
tuvastatud ega hinnatud, on nad jätkuvalt 
tõsise keskkonna- ja terviseriski 
lähtepunktid. Igal aastal hõivavad 
elamusektor, tööstus, transpordisektor ja 
vabaajasektor üle 1 000 km² maad. Selline 
mulla kunstlik katmine mõjutab 
kahjulikult looduslikku veeringlust, kuna 
pinnavesi ei saa enam maapinda imbuda 
ja põhjavett täiendada. Kui muld ei saa 
enam näiteks vihmavett imada ja hoida, 
põhjustab suurenev äravool üleujutusi ja 
joogivee puudust. Sellist pikaajalist 
muutust on raske või kulukas tagasi 
pöörata ning peaaegu alati tuleb siis leida 
kompromiss mitmesuguste ühiskondlike, 
majanduslike ja keskkonnavajaduste vahel.
Liikmesriikide maakasutusega seotud 
planeerimisotsused peaksid seetõttu 
määrama täpselt kindlaks, millistes 
piirkondades on lubatud ehitada, ning 
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kehtestama nende piirkondade suuruse 
piirangud. Laiaulatusliku katmise 
vältimatu mõju kompenseerimiseks tuleks 
alles jätta piisaval määral rohealasid.

Or. de

Muudatusettepanek 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

22. Maa degradeerumine, killustumine ja 
jätkusuutmatu kasutus ELis ja väljaspool 
ELi kahjustab mitmete peamiste 
ökosüsteemiteenuste tagamist, ohustab 
elurikkust ja suurendab Euroopa kaitsetust 
kliimamuutuste ja looduskatastroofide ees.
Samuti soodustab see mulla 
degradeerumist ja kõrbestumist. Enam kui 
25 % ELi territooriumist mõjutab mulla 
vee-erosioon, mis kahjustab mulla 
funktsioone ja mõjutab magevee kvaliteeti.
Mulla saastumine ja katmine on samuti 
püsivad probleemid. Arvatakse, et 
saastatud kohti on ELis üle poole miljoni ja 
kuni neid pole tuvastatud ega hinnatud, on 
nad jätkuvalt tõsise keskkonna- ja 
terviseriski lähtepunktid. Igal aastal 
hõivavad elamusektor, tööstus, 
transpordisektor ja vabaajasektor üle 1 000 
km² maad. Sellist pikaajalist muutust on 
raske või kulukas tagasi pöörata ning 
peaaegu alati tuleb siis leida kompromiss 
mitmesuguste ühiskondlike, majanduslike 
ja keskkonnavajaduste vahel.
Liikmesriikide maakasutusega seotud 
planeerimisotsused peaksid muutuma palju 
jätkusuutlikumaks, pidades silmas 
2050. aastaks seatud eesmärki mitte 
hõivata allesjäänud maad.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

22. Maa degradeerumine, killustumine ja 
jätkusuutmatu kasutus ELis kahjustab 
mitmete peamiste ökosüsteemiteenuste 
tagamist, ohustab elurikkust ja suurendab 

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

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

Mulla katmise tõsise probleemi 
lahendamiseks tuleks ELi liikmesriikidelt 
nõuda meetmeid hoonestatud maa-ala 
vähendamiseks ning toidu, sööda ja 
taastuvate toorainete tootmiseks 
kasutatava põllumajandusmaa 
säilitamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 174
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. Selleks et vähendada Euroopas 
peamisi inimtegevusest põhjustatud 
survetegureid maale, mullale ja muudele 
ökosüsteemidele, võetakse meetmeid selle 
tagamiseks, et maakasutusega seotud 
otsuste tegemisel kõigil asjakohastel 

välja jäetud
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tasanditel võetakse nõuetekohaselt arvesse 
nii keskkonnale kui ka ühiskonnale ja 
majandusele avalduvat mõju. Rio+20 
tippkohtumise lõppdokumendis esitati 
üleskutse saavutada maailmas olukord, 
kus maa degradeerumine ei suurene. EL 
ja liikmesriigid peaksid mõtlema, kuidas 
seda kohustust oma pädevuse piires kõige 
paremini ellu viia ning kuidas käsitleda 
mulla kvaliteediga seotud küsimusi 
siduvas õigusraamistikus42. Samuti 
seatakse säästva maa- ja mullakasutuse 
eesmärgid.
__________________
42 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega luuakse 
mullakaitse raamistik ja muudetakse 
direktiivi 2004/35/EÜ, KOM(2006) 232 
(ELT C 332, 30.12.2006).

Or. de

Selgitus

Mullakaitset on kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil võimalik saavutada 
tulemuslikumalt, tõhusamalt ja vähesema bürokraatiaga kui liidu tasandil.
Siduvad ELi õigussätted oleksid vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

23. Selleks et vähendada Euroopas peamisi 
inimtegevusest põhjustatud survetegureid 
maale, mullale ja muudele 
ökosüsteemidele, võetakse liikmesriikide 
tasandil meetmeid selle tagamiseks, et 
maakasutusega seotud otsuste tegemisel 
kõigil asjakohastel tasanditel võetakse 
nõuetekohaselt arvesse nii keskkonnale kui 
ka ühiskonnale ja majandusele avalduvat 
mõju. Rio+20 tippkohtumise 
lõppdokumendis esitati üleskutse saavutada 
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maa degradeerumine ei suurene. EL ja 
liikmesriigid peaksid mõtlema, kuidas
seda kohustust oma pädevuse piires kõige 
paremini ellu viia ning kuidas käsitleda 
mulla kvaliteediga seotud küsimusi siduvas 
õigusraamistikus42. Samuti seatakse 
säästva maa- ja mullakasutuse eesmärgid.

maailmas olukord, kus maa 
degradeerumine ei suurene. Seda kohustust
saab kõige paremini täita liikmesriikide 
tasandil.

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

Or. de

Muudatusettepanek 176
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. Selleks et vähendada Euroopas peamisi 
inimtegevusest põhjustatud survetegureid 
maale, mullale ja muudele 
ökosüsteemidele, võetakse meetmeid selle 
tagamiseks, et maakasutusega seotud 
otsuste tegemisel kõigil asjakohastel 
tasanditel võetakse nõuetekohaselt arvesse 
nii keskkonnale kui ka ühiskonnale ja 
majandusele avalduvat mõju. Rio+20 
tippkohtumise lõppdokumendis esitati 
üleskutse saavutada maailmas olukord, kus 
maa degradeerumine ei suurene. EL ja 
liikmesriigid peaksid mõtlema, kuidas seda 
kohustust oma pädevuse piires kõige 
paremini ellu viia ning kuidas käsitleda 
mulla kvaliteediga seotud küsimusi 
siduvas õigusraamistikus42. Samuti 
seatakse säästva maa- ja mullakasutuse 
eesmärgid.

23. Selleks et vähendada Euroopas peamisi 
inimtegevusest põhjustatud survetegureid 
maale, mullale ja muudele 
ökosüsteemidele, võetakse meetmeid selle 
tagamiseks, et maakasutusega seotud 
otsuste tegemisel kõigil asjakohastel 
tasanditel võetakse nõuetekohaselt arvesse 
nii keskkonnale kui ka ühiskonnale ja 
majandusele avalduvat mõju. Rio+20 
tippkohtumise lõppdokumendis esitati 
üleskutse saavutada maailmas olukord, kus 
maa degradeerumine ei suurene. EL ja 
liikmesriigid peaksid mõtlema, kuidas seda 
kohustust oma pädevuse piires kõige 
paremini ellu viia. Säästev maa- ja 
mullakasutus peab olema vältimatu osa 
ulatuslikest ja siduvatest Euroopa 
eeskirjadest mulla kaitse ja säästva 
kasutuse kohta. Kuna mulla-, keskkonna-
ja kliimakaitse on omavahel lahutamatult 
seotud, tuleb ELi kliimaeesmärkide 
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saavutamiseks, elurikkuse kaitsmiseks ja 
põllumajanduse tootlikkuse säilitamiseks 
kindlasti võtta vastu kogu ELis 
kohaldatavad siduvad eeskirjad.

Or. de

Muudatusettepanek 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

23. Selleks et vähendada Euroopas peamisi 
inimtegevusest põhjustatud survetegureid 
maale, mullale ja muudele 
ökosüsteemidele, võetakse meetmeid selle 
tagamiseks, et maakasutusega seotud 
otsuste tegemisel kõigil asjakohastel 
tasanditel võetakse nõuetekohaselt arvesse 
nii keskkonnale kui ka ühiskonnale ja 
majandusele avalduvat mõju. Rio+20 
tippkohtumise lõppdokumendis esitati 
üleskutse saavutada maailmas olukord, kus 
maa degradeerumine ei suurene. EL ja 
liikmesriigid peaksid võtma meetmeid 
selleks, et käsitleda mulla kvaliteediga 
seotud küsimusi siduvas õigusraamistikus.
Samuti seatakse säästva maa- ja 
mullakasutuse eesmärgid.

Or. es

Muudatusettepanek 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa– punkt 23
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

23. Selleks et vähendada Euroopas peamisi 
inimtegevusest põhjustatud survetegureid 
maale, mullale ja muudele 
ökosüsteemidele, võetakse meetmeid selle 
tagamiseks, et maakasutusega seotud 
otsuste tegemisel kõigil asjakohastel 
tasanditel võetakse nõuetekohaselt arvesse 
nii keskkonnale kui ka ühiskonnale ja 
majandusele avalduvat mõju. Rio+20 
tippkohtumise lõppdokumendis, milles 
tunnistati maa hea majandamise 
majanduslikku ja sotsiaalset tähtsust,
esitati üleskutse saavutada maailmas 
olukord, kus maa degradeerumine ei 
suurene. EL ja liikmesriigid peaksid seda 
kohustust oma pädevuse piires ellu viima
ning käsitlema mulla kvaliteediga seotud 
küsimusi siduvas õigusraamistikus, 
toetades komisjoni ettepanekut võtta vastu 
direktiiv, millega luuakse mullakaitse 
raamistik. Samuti seatakse säästva maa- ja 
mullakasutuse eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

23. Selleks et vähendada Euroopas peamisi 
inimtegevusest põhjustatud survetegureid 
maale, mullale ja muudele 
ökosüsteemidele, võetakse meetmeid selle 
tagamiseks, et maakasutusega seotud 
otsuste tegemisel kõigil asjakohastel 
tasanditel võetakse nõuetekohaselt arvesse 
nii keskkonnale kui ka ühiskonnale ja 
majandusele avalduvat mõju. Rio+20 
tippkohtumise lõppdokumendis esitati 

23. Selleks et vähendada Euroopas peamisi 
inimtegevusest põhjustatud survetegureid 
maale, mullale ja muudele 
ökosüsteemidele, võetakse meetmeid selle 
tagamiseks, et maakasutusega seotud 
otsuste tegemisel kõigil asjakohastel 
tasanditel võetakse nõuetekohaselt arvesse 
nii keskkonnale kui ka ühiskonnale ja 
majandusele avalduvat mõju. Rio+20 
tippkohtumise lõppdokumendis esitati 
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üleskutse saavutada maailmas olukord, kus 
maa degradeerumine ei suurene. EL ja 
liikmesriigid peaksid mõtlema, kuidas seda 
kohustust oma pädevuse piires kõige 
paremini ellu viia ning kuidas käsitleda 
mulla kvaliteediga seotud küsimusi siduvas 
õigusraamistikus42. Samuti seatakse 
säästva maa- ja mullakasutuse eesmärgid.

üleskutse saavutada maailmas olukord, kus 
maa degradeerumine ei suurene. EL ja 
liikmesriigid peaksid mõtlema, kuidas seda 
kohustust oma pädevuse piires kõige 
paremini ellu viia ning kuidas käsitleda 
mulla kvaliteediga seotud küsimusi
olemasolevas õigusraamistikus. Samuti 
seatakse säästva maa- ja mullakasutuse 
eesmärgid.

__________________
42 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega luuakse 
mullakaitse raamistik ja muudetakse 
direktiivi 2004/35/EÜ, KOM(2006) 232 
(ELT C 332, 30.12.2006).

Or. de

Muudatusettepanek 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

23. Selleks et vähendada Euroopas peamisi 
inimtegevusest põhjustatud survetegureid 
maale, mullale ja muudele 
ökosüsteemidele, võetakse meetmeid selle 
tagamiseks, et maakasutusega seotud 
otsuste tegemisel kõigil asjakohastel 
tasanditel võetakse nõuetekohaselt arvesse 
nii keskkonnale kui ka ühiskonnale ja 
majandusele avalduvat mõju. Rio+20 
tippkohtumise lõppdokumendis, milles 
tunnistati maa hea majandamise 
majanduslikku ja sotsiaalset tähtsust,
esitati üleskutse saavutada maailmas 
olukord, kus maa degradeerumine ei 
suurene. EL ja liikmesriigid peaksid 
mõtlema, kuidas seda kohustust oma 
pädevuse piires kõige paremini ellu viia 
ning kuidas käsitleda mulla kvaliteediga 
seotud küsimusi, kasutades riskipõhist 
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lähenemisviisi siduvas õigusraamistikus, 
mis toetub asjakohastele aspektidele, mis 
sisalduvad komisjoni ettepanekus võtta 
vastu direktiiv, millega luuakse 
mullakaitse raamistik ja muudetakse 
direktiivi 2004/35/EÜ. Samuti tuleks seada
säästva maa- ja mullakasutuse eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 23 – joonealune märkus 42
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

42. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv, millega luuakse mullakaitse 
raamistik ja muudetakse direktiivi 
2004/35/EÜ, KOM(2006) 232 (ELT C 
332, 30.12.2006).

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Mullakaitset on kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil võimalik saavutada 
tulemuslikumalt, tõhusamalt ja vähesema bürokraatiaga kui liidu tasandil. Siduvad ELi 
õigussätted oleksid vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.


