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Muudatusettepanek 183
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 184
Dan Jørgensen
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Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. Programmi mitme eesmärgi puhul 
oleks kasu vähem intensiivsest 
loomakasvatusest, sest tänu sellele 
väheneks lämmastiku- ja fosforiheide, 
kahaneks bioloogilise mitmekesisuse 
ohustamine ning paraneks mulla, õhu ja 
vee kvaliteet.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25. Bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
raames toimuv tegevus, mille eesmärk on 
taastada 15 % ELi kahjustatud 
ökosüsteemidest ja laiendada rohelise 
taristu kasutamist, aitab maa killustumist
vähendada. See suurendab jätkuvalt 
looduskapitali ja tõstab ökosüsteemide 
vastupidavust ning võib pakkuda 
kulutõhusaid võimalusi kliimamuutuse 
leevendamiseks ja sellega kohanemiseks 
ning katastroofiriski juhtimiseks. Samal 
ajal aitavad liikmesriikide pingutused 
kaardistada ja hinnata ökosüsteeme ja 
nende teenuseid ning 2015. aastaks 
planeeritud elurikkuse summaarse 
vähenemise ärahoidmise algatus aitab alal 
hoida igas mõõtmes looduskapitali varusid.
Ökosüsteemiteenuste majandusliku 
väärtuse lõimimine ELi ja 
rahvusvahelistesse raamatupidamis- ja 
aruandlussüsteemidesse 2020. aastaks 
võimaldab ELi looduskapitali paremini 

25. Bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
raames toimub tegevus, mille eesmärk on 
taastada 2020. aastaks 15 % ELi 
kahjustatud ökosüsteemidest. Seda tuleb 
siiski pidada minimaalseks eesmärgiks, 
sest EL peaks taastamise osas püstitama 
palju kaugeleulatuvama eesmärgi, mis 
kajastaks tema enda ambitsioonikamat 
põhisihti ja 2050. aastani ulatuvat 
visiooni. Lisaks aitab rohelise taristu
kasutamise laiendamine vähendada maa 
killustumist. Täiendusena linnudirektiivi 
ja elupaikade direktiivi täielikule 
rakendamisele aitavad need meetmed 
veelgi kaasa tervete ja vastupidavate 
ökosüsteemide loomisele ja säilitamisele 
ning nende teenuste parandamisele. See 
suurendab jätkuvalt looduskapitali ja tõstab 
ökosüsteemide vastupidavust ning võib 
pakkuda kulutõhusaid võimalusi 
kliimamuutuse leevendamiseks ja sellega 
kohanemiseks ning katastroofiriski 
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majandada. juhtimiseks. Samal ajal aitavad 
liikmesriikide pingutused kaardistada ja 
hinnata ökosüsteeme ja nende teenuseid 
ning 2015. aastaks planeeritud elurikkuse 
summaarse vähenemise ärahoidmise 
algatus aitab alal hoida looduskapitali 
varusid. Ökosüsteemiteenuste 
majandusliku väärtuse lõimimine ELi ja 
rahvusvahelistesse raamatupidamis- ja 
aruandlussüsteemidesse 2020. aastaks 
võimaldab ELi looduskapitali paremini 
majandada.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

25. Bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
raames toimuv tegevus, mille eesmärk on 
taastada 15 % ELi kahjustatud 
ökosüsteemidest ja laiendada rohelise 
taristu kasutamist, aitab maa killustumist 
vähendada. See suurendab jätkuvalt
looduskapitali ja tõstab ökosüsteemide 
vastupidavust ning võib pakkuda 
kulutõhusaid võimalusi kliimamuutuse 
leevendamiseks ja sellega kohanemiseks 
ning katastroofiriski juhtimiseks. Samal 
ajal aitavad liikmesriikide pingutused 
kaardistada ja hinnata ökosüsteeme ja 
nende teenuseid ning 2015. aastaks 
planeeritud elurikkuse summaarse 
vähenemise ärahoidmise algatus aitab alal 
hoida igas mõõtmes looduskapitali varusid. 
Ökosüsteemiteenuste majandusliku 
väärtuse lõimimine ELi ja 
rahvusvahelistesse raamatupidamis- ja 
aruandlussüsteemidesse 2020. aastaks 
võimaldab ELi looduskapitali paremini 

25. Bioloogilise mitmekesisuse strateegia 
raames toimuv tegevus, mille eesmärk on 
taastada 15 % ELi kahjustatud 
ökosüsteemidest ja laiendada rohelise 
taristu kasutamist, aitab maa killustumist 
vähendada. Siiski tuleks selle tegevuse 
käigus arvestada liikmesriikide eripära ja 
eeldustega. See suurendab jätkuvalt 
looduskapitali ja tõstab ökosüsteemide 
vastupidavust ning võib pakkuda 
kulutõhusaid võimalusi kliimamuutuse 
leevendamiseks ja sellega kohanemiseks 
ning katastroofiriski juhtimiseks. Samal 
ajal aitavad liikmesriikide pingutused 
kaardistada ja hinnata ökosüsteeme ja 
nende teenuseid ning 2015. aastaks 
planeeritud elurikkuse summaarse 
vähenemise ärahoidmise algatus aitab alal 
hoida igas mõõtmes looduskapitali varusid. 
Ökosüsteemiteenuste majandusliku 
väärtuse lõimimine ELi ja 
rahvusvahelistesse raamatupidamis- ja 
aruandlussüsteemidesse 2020. aastaks 
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majandada. võimaldab ELi looduskapitali paremini 
majandada.

Or. fi

Muudatusettepanek 187
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26. ELi looduskapitali kaitsmiseks, 
säilitamiseks ja suurendamiseks tagatakse
käesoleva programmiga 2020. aastaks 
järgmist.

26. ELi looduskapitali kaitsmiseks, 
säilitamiseks ja suurendamiseks tuleks
käesoleva programmiga 2020. aastaks 
tagada järgmist.

Or. it

Muudatusettepanek 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26. ELi looduskapitali kaitsmiseks, 
säilitamiseks ja suurendamiseks tagatakse 
käesoleva programmiga 2020. aastaks 
järgmist.

26. ELi looduskapitali kaitsmiseks,
säilitamiseks ja säästva kasutamise
suurendamiseks tagatakse käesoleva 
programmiga 2020. aastaks järgmist.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 1 – alapunkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Elurikkuse kadumine ja 
ökosüsteemiteenuste kahjustumine on 
peatatud ning ökosüsteeme ja nende
teenuseid säilitakse ja suurendatakse.

(a) Elurikkuse kadumine ja 
ökosüsteemiteenuste kahjustumine on 
peatatud ning ökosüsteeme ja nende 
teenuseid, sealhulgas kalavarusid mitte 
ainult ei säilitata, vaid ka suurendatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Elurikkuse kadumine ja 
ökosüsteemiteenuste kahjustumine on 
peatatud ning ökosüsteeme ja nende 
teenuseid säilitakse ja suurendatakse.

(a) Elurikkuse kadumine ja 
ökosüsteemiteenuste kahjustumine on 
peatatud ning ökosüsteeme ja nende 
teenuseid säilitatakse, taastatakse ja 
suurendatakse, eelkõige Natura 2000 
võrgustiku täieliku rakendamise ja tõhusa 
kaitse abil, mida toetavad prioriteetsed 
tegevusraamistikud, ning elurikkuse 
summaarse vähenemise ärahoidmise 
põhimõtte elluviimise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Survetegurite mõju mage-, siirde- ja 
rannikuveele on märkimisväärselt 
vähendatud, et saavutada vee 
raamdirektiivis määratletud hea seisund või

(b) Survetegurite mõju mage-, siirde- ja 
rannikuveele on märkimisväärselt 
vähendatud, et saavutada vee 
raamdirektiivis määratletud hea seisund,
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seda säilitada või suurendada. seda säilitada ja soovitavalt suurendada.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Survetegurite mõju mage-, siirde- ja 
rannikuveele on märkimisväärselt 
vähendatud, et saavutada vee 
raamdirektiivis määratletud hea seisund või 
seda säilitada või suurendada.

(b) Survetegurite mõju mage-, siirde- ja 
rannikuveele on märkimisväärselt 
vähendatud, muu hulgas 
valdkondadevaheliste meetmete abil, et 
saavutada vee raamdirektiivis määratletud 
hea seisund või seda säilitada või 
suurendada.

Or. de

Muudatusettepanek 193
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Survetegurite mõju mereveele on 
vähendatud, et saavutada merestrateegia 
raamdirektiivis nõutud hea 
keskkonnaseisund või seda säilitada.

(c) Survetegurite mõju mereveele on 
vähendatud, et saavutada merestrateegia 
raamdirektiivis nõutud hea 
keskkonnaseisund või seda säilitada. See 
aitab kaitsta ka merekeskkonna 
bioloogilist mitmekesisust.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Õhusaaste mõju ökosüsteemidele ja 
elurikkusele on veelgi vähendatud.

(d) Õhusaaste mõju ökosüsteemidele ja 
elurikkusele on märkimisväärselt
vähendatud, et saavutada pikaajaline 
eesmärk mitte ületada kriitilist koormust 
ja taset.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 196
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 199
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Metsad ja nende pakutavad teenused 
on kaitstud ning nende vastupanuvõime 

(g) Metsasid majandatakse säästvalt, et 
kaitsta nende pakutavaid teenuseid ning 
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kliimamuutusele ja tulekahjudele
paranenud.

suurendada nende vastupanuvõimet 
kliimamuutusele, tulekahjudele, tormidele, 
kahjuritele ja haigustele.

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et keskenduda pelgalt metsade kaitsmisele, tuleks programmis rõhutada säästva 
metsamajandamise rolli.

Muudatusettepanek 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Täielikult rakendada ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiat.

(a) Täielikult rakendada ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiat ilma edasiste 
viivitusteta.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Täielikult rakendada ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiat.

(a) Täielikult rakendada ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegiat ning tugevdada 
ELi õigusakte, et kaitsta maa- ja 
mereelupaiku ja -liike.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Richard Seeber, Peter Liese
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Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Täielikult rakendada Euroopa 
veevarude kaitsmise kava.

(b) Täielikult rakendada vee raamdirektiivi 
ja Euroopa veevarude kaitsmise kava, muu 
hulgas nõuetele vastavuse meetmete abil.

Or. de

Muudatusettepanek 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Täielikult rakendada Euroopa 
veevarude kaitsmise kava.

(b) Täielikult rakendada Euroopa 
veevarude kaitsmise kava, võttes siiski 
arvesse liikmesriikidevahelisi erinevusi ja 
nende iseärasusi.

Or. fi

Muudatusettepanek 204
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Rohkem pingutada muu hulgas selleks, 
et hiljemalt 2020. aastaks tagada 
kalavarude hea seisund, alates 2015. aastast 
alustada kõigis püügipiirkondades püüki 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasandil või sellest allpool, ning kasutusele
võtta kogu ELi hõlmav mereprahi koguste 
vähendamise eesmärk.

(c) Rohkem pingutada muu hulgas selleks, 
et hiljemalt 2020. aastaks tagada 
kalavarude hea seisund, alates 2015. aastast 
alustada kõigis püügipiirkondades püüki 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasandil või sellest allpool, võtta 
kasutusele kogu ELi hõlmav mereprahi 
koguste vähendamise eesmärk ning 
toetada aktiivselt mereprahi tekke 
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vältimise ja selle vähendamise algatusi, 
sealhulgas lisaks muule mereprügi 
püüdmise kategooriasse kuuluvaid 
algatusi.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Rohkem pingutada muu hulgas selleks, 
et hiljemalt 2020. aastaks tagada 
kalavarude hea seisund, alates 2015. aastast 
alustada kõigis püügipiirkondades püüki 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasandil või sellest allpool, ning kasutusele 
võtta kogu ELi hõlmav mereprahi koguste 
vähendamise eesmärk.

(c) Rohkem pingutada muu hulgas selleks, 
et hiljemalt 2020. aastaks tagada 
kalavarude hea seisund, alates 2015. aastast 
alustada kõigis püügipiirkondades püüki 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasandil või sellest allpool, ning kasutusele 
võtta kogu ELi hõlmav mereprahi koguste 
vähendamise eesmärk; lisaks sellele luua 
ühtne rannikuala tervikmajandamine, et 
tagada pikaajaline tasakaal 
keskkonnakaitse ning mere- ja 
rannikualade säästva kasutamise vahel.

Or. de

Muudatusettepanek 206
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Pingutada rohkem selle nimel, et 
saavutada ELi õhukvaliteedi alaste 
õigusaktide nõuete täielik täitmine ning 
määratleda strateegilised eesmärgid ja 
tegevus 2020. aasta järgseks ajaks.

(d) Võttes arvesse erinevaid geograafilisi 
ja kliimatingimusi, pingutada rohkem selle 
nimel, et saavutada ELi õhukvaliteedi 
alaste õigusaktide nõuete täielik täitmine 
ning määratleda strateegilised eesmärgid ja 
tegevus 2020. aasta järgseks ajaks.
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Or. it

Muudatusettepanek 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Pingutada rohkem selle nimel, et
saavutada ELi õhukvaliteedi alaste 
õigusaktide nõuete täielik täitmine ning 
määratleda strateegilised eesmärgid ja 
tegevus 2020. aasta järgseks ajaks.

(d) Saavutada ELi õhukvaliteedi alaste 
õigusaktide nõuete täielik täitmine ning 
määratleda strateegilised eesmärgid ja 
tegevus 2020. aasta järgseks ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 209
Christa Klaß, Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Suurendada riiklikul tasandil 
jõupingutusi selle nimel, et vähendada 
maakasutust ja säilitada 
põllumajandusmaa sööda, toidu ja 
taastuvate toorainete tootmiseks. 

Or. de

Muudatusettepanek 210
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Astuda edasisi samme muu hulgas 
linna- ja tööstusreoveest pärineva ning 
väetiste kasutamisest põhjustatud 
lämmastiku- ja fosforiheite vähendamiseks.

(f) Astuda edasisi samme muu hulgas 
linna- ja tööstusreoveest pärineva ning 
väetiste kasutamisest põhjustatud 
lämmastiku- ja fosforiheite 
vähendamiseks; suurendada inimeste 
keskkonnateadlikkust algatuste abil, mille 
eesmärk on vähendada kunstväetiste ja 
pestitsiidide kasutamist eraaedades ja 
rohealadel.

Or. de
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Muudatusettepanek 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Astuda edasisi samme muu hulgas 
linna- ja tööstusreoveest pärineva ning 
väetiste kasutamisest põhjustatud 
lämmastiku- ja fosforiheite vähendamiseks.

(f) Astuda edasisi samme muu hulgas 
linna- ja tööstusreoveest pärineva
lämmastiku- ja fosforiheite 
vähendamiseks parema järelevalve abil 
tekkekohas ning väetiste kasutamisest 
põhjustatud lämmastiku- ja fosforiheite 
vähendamiseks nende kasutamise 
rangema kontrollimise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Astuda edasisi samme muu hulgas 
linna- ja tööstusreoveest pärineva ning 
väetiste kasutamisest põhjustatud 
lämmastiku- ja fosforiheite vähendamiseks.

(f) Astuda edasisi samme muu hulgas 
linna- ja tööstusreoveest pärineva
lämmastiku- ja fosforiheite 
vähendamiseks parema järelevalve abil 
tekkekohas ning väetiste kasutamisest 
põhjustatud lämmastiku- ja fosforiheite 
vähendamiseks nende kasutamise 
rangema kontrollimise abil.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Astuda edasisi samme muu hulgas 
linna- ja tööstusreoveest pärineva ning 
väetiste kasutamisest põhjustatud 
lämmastiku- ja fosforiheite vähendamiseks.

(f) Astuda edasisi samme muu hulgas 
linna- ja tööstusreoveest pärineva ning 
väetiste kasutamisest põhjustatud 
lämmastiku- ja fosforiheite vähendamiseks 
ja fosforijääkide kogumiseks.

Or. fr

Selgitus

Põllumajanduse jaoks olulise ühendi fosfori kogumist tuleks soosida, arvestades, et 
looduslikud varud kahanevad ja linnade reoveest võib leida märkimisväärseid koguseid. 

Muudatusettepanek 214
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Edendada üleminekut maaga seotud 
säästvatele loomakasvatussüsteemidele, 
kaasates keskkonnakaitse eesmärgid 
tõhusamalt põllumajanduspoliitikasse. 

Or. en

Muudatusettepanek 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Välja töötada ja rakendada uus ELi 
metsastrateegia, milles käsitletakse 
mitmekordset nõudlust metsade suhtes ja 

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

metsadest saadavat kasu ning mis 
moodustaks strateegilisema lähenemise 
metsade kaitsmisele ja suurendamisele, 
järgides samal ajal säästva 
metsamajandamise erinevaid 
piirkondlikke tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. es

Muudatusettepanek 217
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 26 – lõik 2 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) Välja töötada ja rakendada uus ELi 
metsastrateegia, milles käsitletakse 
mitmekordset nõudlust metsade suhtes ja 
metsadest saadavat kasu ning mis 
moodustaks strateegilisema lähenemise 
metsade kaitsmisele ja suurendamisele 
ning milles määratakse kindlaks 
metsatulekahjude ärahoidmiseks 
vajalikud rahalised ja inimressursid.
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Or. es

Muudatusettepanek 218
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – prioriteetne eesmärk 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetne eesmärk nr 2: muuta Euroopa 
Liidu majandus ressursitõhusaks, 
keskkonnasäästlikuks ja
konkurentsivõimeliseks vähese CO2-
heitega majanduseks

Prioriteetne eesmärk nr 2: muuta 
konkurentsivõimeliseks vähese CO2-
heitega ringmajandus, mis on 
ressursitõhus ning kohtleb hoolivalt 
keskkonda ja ökosüsteeme

Or. it

(Vt artikli 2 lõike 1 punkti b muudatusettepanekut.)

Muudatusettepanek 219
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – prioriteetne eesmärk 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetne eesmärk nr 2: muuta Euroopa 
Liidu majandus ressursitõhusaks, 
keskkonnasäästlikuks ja 
konkurentsivõimeliseks vähese CO2-
heitega majanduseks

Prioriteetne eesmärk nr 2: muuta liidu 
majandus ressursitõhusaks, 
keskkonnasõbralikuks ja 
konkurentsivõimeliseks vähese CO2-
heitega majanduseks

Or. fr

Muudatusettepanek 220
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27. Strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuse
„Ressursitõhus Euroopa” eesmärk on
toetada üleminekut majandusele, milles 
kõiki ressursse kasutatakse tõhusalt,
majanduskasv on täielikult lahutatud 
ressursi- ja energiakasutusest ning nende 
keskkonnamõjust, vähendatakse KHGde 
heidet, suurendatakse konkurentsivõimet 
tõhususe ja innovatsiooni kaudu ning 
edendatakse suuremat energiajulgeolekut.
Algatuse tugitaladeks on „Ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskava” ja
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava”, mis moodustavad 
raamistiku tulevasele tegevusele nende 
eesmärkide saavutamiseks.

27. Strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuse
„Ressursitõhus Euroopa” eesmärk on
muuta konkurentsivõimeliseks majandus, 
milles kõiki ressursse kasutatakse tõhusalt, 
majanduskasv on nii palju kui võimalik
lahutatud ressursi- ja energiakasutusest 
ning nende keskkonnamõjust, 
vähendatakse KHGde heidet, püüeldakse
innovatsiooni poole ning edendatakse 
suuremat energiajulgeolekut. Algatuse 
tugitaladeks on „Ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskava” ja „Konkurentsivõimeline 
vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 
– edenemiskava”, sest nendes võetakse 
mõned võimalikest stsenaariumidest 
võrdlusaluseks tulevasele tegevusele nende 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27. Strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuse
„Ressursitõhus Euroopa” eesmärk on 
toetada üleminekut majandusele, milles 
kõiki ressursse kasutatakse tõhusalt, 
majanduskasv on täielikult lahutatud 
ressursi- ja energiakasutusest ning nende 
keskkonnamõjust, vähendatakse KHGde 
heidet, suurendatakse konkurentsivõimet 
tõhususe ja innovatsiooni kaudu ning 
edendatakse suuremat energiajulgeolekut.
Algatuse tugitaladeks on „Ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskava” ja
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava”, mis moodustavad 

27. Strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuse
„Ressursitõhus Euroopa” eesmärk on 
toetada üleminekut majandusele, milles 
kõiki ressursse kasutatakse tõhusalt, 
majanduskasv on täielikult lahutatud 
ressursi- ja energiakasutusest ning nende 
keskkonnamõjust, vähendatakse KHGde 
heidet, suurendatakse konkurentsivõimet 
tõhususe ja innovatsiooni kaudu ning 
edendatakse suuremat energiajulgeolekut.
„Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava” ja
komisjoni ettepanek 
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava” ning aastani 2050 
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raamistiku tulevasele tegevusele nende 
eesmärkide saavutamiseks.

vastuvõetud energia tegevuskava ja 
transpordi valge raamatu ettepanek on 
peamised lähtekohad, mis moodustavad 
raamistiku tulevasele tegevusele nende 
eesmärkide saavutamiseks 2015. aastal 
sõlmitava uue ülemaailmse 
kliimakokkuleppe raames.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27. Strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuse 
„Ressursitõhus Euroopa” eesmärk on 
toetada üleminekut majandusele, milles 
kõiki ressursse kasutatakse tõhusalt, 
majanduskasv on täielikult lahutatud 
ressursi- ja energiakasutusest ning nende 
keskkonnamõjust, vähendatakse KHGde 
heidet, suurendatakse konkurentsivõimet 
tõhususe ja innovatsiooni kaudu ning 
edendatakse suuremat energiajulgeolekut. 
Algatuse tugitaladeks on „Ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskava” ja
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava”, mis moodustavad 
raamistiku tulevasele tegevusele nende 
eesmärkide saavutamiseks.

27. Strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuse 
„Ressursitõhus Euroopa” eesmärk on 
toetada üleminekut majandusele, milles 
kõiki ressursse kasutatakse tõhusalt, 
majanduskasv on täielikult lahutatud 
ressursi- ja energiakasutusest ning nende 
keskkonnamõjust, vähendatakse KHGde 
heidet, suurendatakse konkurentsivõimet 
tõhususe ja innovatsiooni kaudu ning 
edendatakse suuremat energiajulgeolekut. 
Algatuse tugitaladeks on „Ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskava”,
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava” ning 
liikmesriikidevaheline parimate tavade 
vahetus, mis moodustavad raamistiku 
tulevasele tegevusele nende eesmärkide 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27. Strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuse
„Ressursitõhus Euroopa” eesmärk on 
toetada üleminekut majandusele, milles 
kõiki ressursse kasutatakse tõhusalt, 
majanduskasv on täielikult lahutatud 
ressursi- ja energiakasutusest ning nende 
keskkonnamõjust, vähendatakse KHGde 
heidet, suurendatakse konkurentsivõimet 
tõhususe ja innovatsiooni kaudu ning 
edendatakse suuremat energiajulgeolekut.
Algatuse tugitaladeks on „Ressursitõhusa 
Euroopa tegevuskava” ja
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava”, mis moodustavad 
raamistiku tulevasele tegevusele nende 
eesmärkide saavutamiseks.

27. Strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuse
„Ressursitõhus Euroopa” eesmärk on 
toetada üleminekut majandusele, milles 
kõiki ressursse kasutatakse tõhusalt,
vähendatakse maavarade üldist 
kaevandamist ja kasutamist,
majanduskasv on täielikult lahutatud 
ressursi- ja energiakasutusest ning nende 
keskkonnamõjust, vähendatakse KHGde 
heidet, suurendatakse konkurentsivõimet 
tõhususe ja innovatsiooni kaudu ning 
edendatakse suuremat energia- ja 
ressursijulgeolekut. Algatuse tugitaladeks 
on „Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava” 
ja „Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava”, mis moodustavad 
raamistiku tulevasele tegevusele nende 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. Euroopa aruka ja 
keskkonnasäästliku majanduskasvu tagab 
biomajandus. Biomajandus avaldab eriti 
suurt mõju Euroopa Liidu piirkondlikele 
majandustele ning majanduskasvu ja 
töökohtade loomise edendamisele. 
Biomajandus eeldab tooraine 
tarneahelatesse investeerimist, et tagada 
tooraine kättesaadavus.

Or. fi
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Muudatusettepanek 225
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

28. Innovatsioon on ressursitõhususe 
parandamiseks vajalik kõikides 
majandussektorites, et parandada 
konkurentsivõimet olukorras, kus 
ressursside hinnad tõusevad ning 
tooraineid on napilt ja nende tarnimine 
piiratud. Ettevõtlussektor on innovatsiooni 
ja sealhulgas ökoinnovatsiooni peamine 
käivitaja. Liidu ja liikmesriikide tasandi 
valitsemissektori tegevus peaks seetõttu 
piirduma ökoinnovatsioonile üldise 
raamistiku pakkumisega, et mitte 
takistada vaba turu loomulikku arengut 
keskkonnaprobleemide lahendamiseks 
vajalike jätkusuutlike ettevõtlus- või 
tehnoloogialahenduste väljatöötamise 
suunas.

Or. it

Muudatusettepanek 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

28. Innovatsioon on ressursitõhususe 
parandamiseks vajalik kõikides 
majandussektorites, et parandada 
konkurentsivõimet olukorras, kus 
ressursside hinnad tõusevad ning 
tooraineid on napilt ja nende tarnimine 
piiratud. Ettevõtlussektor on innovatsiooni 
ja sealhulgas ökoinnovatsiooni peamine 

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

kaasa toorainetega varustatuse 
kindlustamisele, tuleb tugevdada tööstuse 
ja jäätmekäitlussektori 
innovatsioonipartnerlusi ning teha 
rohkem teadusuuringuid oluliste 
tehnoloogiliste toorainete ringlussevõtu 
alal. Ettevõtlussektor, mis reageerib 
kaugeleulatuvate eesmärkidega 
keskkonnaalastest õigusaktidest 
tulenevatele regulatiivsetele signaalidele,
on innovatsiooni ja sealhulgas 
ökoinnovatsiooni peamine käivitaja. Kuid 
turud ei anna tulemusi iseenesest. Väga on 
vaja liidu ja liikmesriikide tasandi 
valitsemissektori tegevust, et tagada 
investeeringutele ja ökoinnovatsioonile 
õiged juriidilised raamtingimused, millega 
stimuleeritakse jätkusuutlike ettevõtlus- või 
tehnoloogialahenduste väljatöötamist 
keskkonnaprobleemide lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 228
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29. Selle olulise nõude täitmisega 
keskkonnaprobleemi lahendamiseks 
kaasneb ka suur ühiskondlik ja majanduslik 
kasu. Võimalik töökohtade arvu 
suurenemine, mis on tingitud üleminekust
vähese CO2-heitega ja ressursitõhusale 
majandusele, aitab saavutada strateegia
„Euroopa 2020” tööhõive alaseid 
eesmärke. ELi keskkonnatehnoloogiate ja 
teenustesektorite tööhõive on viimaste 
aastate jooksul kasvanud umbes 3 % 
aastas. Ökotööstuse maailmaturg on 
hinnanguliselt väärt vähemalt triljon eurot 
ja prognoositakse selle peaaegu 
kahekordistumist järgmise 10 aasta 
jooksul. Euroopa ettevõtjad on juba 
maailmas juhtpositsioonil ringlussevõtu ja 
energiatõhususe poolest ning neid tuleks 
õhutada kasu saama sellest ülemaailmse 
nõudluse kasvust, mida toetab ka 
ökoinnovatsiooni tegevuskava. Näiteks 
oodatakse ainuüksi Euroopa 
taastuvenergiasektoris enam kui 400 000 
uue töökoha loomist 2020. aastaks.

29. Selle olulise nõude täitmisega 
keskkonnaprobleemi lahendamiseks 
kaasneb ka suur ühiskondlik ja majanduslik 
kasu. Võimalik töökohtade arvu 
suurenemine, mis on tingitud vähese CO2-
heitega ja ressursitõhusa majanduse 
konkurentsivõime kasvust, aitab saavutada 
strateegia „Euroopa 2020” tööhõive alaseid 
eesmärke. ELi keskkonnatehnoloogiate ja 
teenustesektorite tööhõive on viimaste 
aastate jooksul kasvanud umbes 3 % 
aastas. Ökotööstuse maailmaturg on 
hinnanguliselt väärt vähemalt triljon eurot 
ja prognoositakse selle peaaegu 
kahekordistumist järgmise 10 aasta 
jooksul. Euroopa ettevõtjad on juba 
maailmas juhtpositsioonil ringlussevõtu ja 
energiatõhususe poolest ning neid tuleks 
õhutada kasu saama sellest ülemaailmse 
nõudluse kasvust, mida toetab ka 
ökoinnovatsiooni tegevuskava. Näiteks 
oodatakse ainuüksi Euroopa 
taastuvenergiasektoris enam kui 400 000 
uue töökoha loomist 2020. aastaks.

Or. it

Muudatusettepanek 229
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29. Selle olulise nõude täitmisega 
keskkonnaprobleemi lahendamiseks 
kaasneb ka suur ühiskondlik ja majanduslik 
kasu. Võimalik töökohtade arvu 
suurenemine, mis on tingitud üleminekust 
vähese CO2-heitega ja ressursitõhusale 
majandusele, aitab saavutada strateegia 
„Euroopa 2020” tööhõive alaseid 
eesmärke. ELi keskkonnatehnoloogiate ja 
teenustesektorite tööhõive on viimaste 
aastate jooksul kasvanud umbes 3 % 
aastas. Ökotööstuse maailmaturg on 
hinnanguliselt väärt vähemalt triljon eurot 
ja prognoositakse selle peaaegu 
kahekordistumist järgmise 10 aasta 
jooksul. Euroopa ettevõtjad on juba 
maailmas juhtpositsioonil ringlussevõtu ja 
energiatõhususe poolest ning neid tuleks 
õhutada kasu saama sellest ülemaailmse 
nõudluse kasvust, mida toetab ka 
ökoinnovatsiooni tegevuskava. Näiteks 
oodatakse ainuüksi Euroopa 
taastuvenergiasektoris enam kui 400 000 
uue töökoha loomist 2020. aastaks49.

29. Selle olulise nõude täitmisega 
keskkonnaprobleemi lahendamiseks 
kaasneb ka suur ühiskondlik ja majanduslik 
kasu. Võimalik töökohtade arvu 
suurenemine, mis on tingitud üleminekust 
ohutule ja jätkusuutlikule vähese CO2-
heitega ja ressursitõhusale majandusele, 
aitab saavutada strateegia „Euroopa 2020” 
tööhõive alaseid eesmärke. ELi 
keskkonnatehnoloogiate ja 
teenustesektorite tööhõive on viimaste 
aastate jooksul kasvanud umbes 3 % 
aastas. Ökotööstuse maailmaturg on 
hinnanguliselt väärt vähemalt triljon eurot 
ja prognoositakse selle peaaegu 
kahekordistumist järgmise 10 aasta 
jooksul. Euroopa ettevõtjad on juba 
maailmas juhtpositsioonil ringlussevõtu ja 
energiatõhususe poolest ning neid tuleks 
õhutada kasu saama sellest ülemaailmse 
nõudluse kasvust, mida toetab ka 
ökoinnovatsiooni tegevuskava. Näiteks 
oodatakse ainuüksi Euroopa 
taastuvenergiasektoris enam kui 400 000 
uue töökoha loomist 2020. aastaks49.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. Et seda saavutada, peab EL looma 
ja säilitama tingimused biotoorainetel 
põhineva tööstuse arenguks, sh tuleb 
kindlustada piisava toorainevaru 
olemasolu.

Or. en
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Selgitus

Lähtutakse raportööri muudatusettepanekust 28, milles asendati “ökotööstus” “biotoorainel 
põhineva tööstusega”, kuna biotoorainel põhineva tööstuse nimetamine toetab ELi 
biomajanduse strateegiat.

Muudatusettepanek 231
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

30. ELi kliima- ja energiapaketi täielikku 
rakendamist peetakse tähtsaks 2020. 
aastaks kindlaksmääratud vaheeesmärkide
ja 2050. aasta eesmärkide saavutamiseks.
Kuigi EL püsib praegu ajakavas oma KHG 
heite vähendamisel 20 % võrra 1990. aasta 
tasemest aastaks 2020, on kahetsusväärne, 
et paketi rakendamine põhjustab 
energiakulude mittejätkusuutlikku 
suurenemist ja paradoksaalsel kombel 
soodustab süsinikdioksiidi leket. 
Loodetakse, et uus energiatõhususe
direktiiv aitab seda probleemi oluliselt 
parandada. Mis puudutab tõhusat ja 
jätkusuutlikku ressursside kasutamist, 
tuleb eeskätt arvesse võtta arutelu selle
üle, kas kasutada maad toidu või
biokütuste tootmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 232
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

rakendamine on tähtis, et jõuda 2020. 
aastaks kindlaksmääratud vahe-
eesmärkideni ja 2050. aastaks üles ehitada 
konkurentsivõimeline ja vähese CO2-
heitega majandus. EL püsib praegu 
ajakavas oma KHG heite vähendamisel 
20 % võrra 1990. aasta tasemest aastaks 
2020, kuid 20 % energiatõhususe sihtmärk 
nõuab palju kiiremat tõhususe parandamist.
Uuelt energiatõhususe direktiivilt 
oodatakse suurt panust selle suhtes. See 
on tähtis ka praeguses olukorras, kus 
energianõudlus kasvab pidevalt. Lisaks 
tuleb energiatõhusust toetada 
ressursitõhususega, et edendada tooraine 
kättesaadavust tööstuse tarvis. Eelkõige 
on oluline võtta arvesse jätkuvaid 
arutelusid selle üle, kas kasutada maad 
toidu või biokütuste tootmiseks. Samuti on 
väga oluline tagada, et puiduvarusid, 
sealhulgas energeetilistel eesmärkidel 
kasutatavat biomassi, hallatakse 
jätkusuutlikult ja kasutatakse võimalikult 
tõhusalt, võttes arvesse massilist 
materjalide kasutamist selleks, et 
edendada arengut vähese CO2-heitega 
biomajanduse ja kõrgema väärtusega 
toodete suunas.

Or. en

Muudatusettepanek 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. ELi kliima- ja energiapaketi täielik 
rakendamine on tähtis, et jõuda 2020. 
aastaks kindlaksmääratud vahe-
eesmärkideni ja 2050. aastaks üles ehitada 
konkurentsivõimeline ja vähese CO2-
heitega majandus. EL püsib praegu 
ajakavas oma KHG heite vähendamisel 

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

püsib praegu ajakavas oma KHG heite 
vähendamisel 20 % võrra 1990. aasta 
tasemest aastaks 2020 ja võib saavutada 
rohkemgi, kuid 20 % energiatõhususe 
sihtmärk nõuab palju kiiremat tõhususe 
parandamist üldiselt. See on tähtis ka 
praeguses olukorras, kus energianõudlus 
kasvab pidevalt ning suureneb konkurents 
maa kasutamisel toidu või energia
tootmiseks. Seepärast on oluline tagada, 
et energia tootmiseks kasutatava biomassi 
maht oleks piiratud kogustega, mida saab 
tarnida jätkusuutlikult, järgides nn 
massilise kasutamise põhimõtet. 
Arvestades, et uuelt energiatõhususe 
direktiivilt oodatakse suurt panust selle 
suhtes, tuleks seda täiendada, sätestades 
nõuded kõikide ELi turule sisenevate 
energiaga seotud toodete energiakasutuse 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

30. ELi kliima- ja energiapaketi täielik 
rakendamine on tähtis, et jõuda 2020. 
aastaks kindlaksmääratud vahe-
eesmärkideni ja 2050. aastaks üles ehitada 
konkurentsivõimeline ja vähese CO2-
heitega majandus. EL püsib praegu 
ajakavas oma KHG heite vähendamisel 
20 % võrra 1990. aasta tasemest aastaks 
2020, kuid 20 % energiatõhususe sihtmärk 
nõuab palju kiiremat tõhususe parandamist. 
See on tähtis ka praeguses olukorras, kus 
energianõudlus kasvab pidevalt ning 
suureneb konkurents maa kasutamisel 
toidu või energia tootmiseks. Seepärast on 
oluline tagada, et energia tootmiseks 
kasutatava biomassi maht oleks piiratud 
kogustega, mida saab tarnida 
jätkusuutlikult ja et biomassi kasutataks 
võimalikult tõhusalt, kohaldades nn 
massilise kasutamise põhimõtet. Uuelt 
energiatõhususe direktiivilt oodatakse suurt 
panust selle suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks anda oma õiglase osa, kui kogu 
maailm pingutab. ELil tuleb kokku 
leppida järgmised sammud 2020. aasta 
järgseks kliima- ja energiaraamistikuks, et 
valmistuda rahvusvahelisteks 
läbirääkimisteks uue õiguslikult siduva 
lepingu sõlmimiseks, kuid ka selleks, et 
anda liikmesriikidele ja tööstusele selge
raamistik vajaminevate keskpikkade 
investeeringute tegemiseks. Seetõttu on 
ELil vaja kaaluda poliitikavõimalusi, 
kuidas 2020. aasta järgsel perioodil 
saavutada vähese CO2-heitega majanduse 
edenemiskavas sätestatud vähendamine.
Aastani 2050 vastuvõetud energia 
tegevuskava ja transpordi valget raamatut 
peavad toetama tugevad 
poliitikaraamistikud. Lisaks sellele tuleb 
liikmesriikidel välja töötada ja kehtestada 
pikaajalise kulutõhusa vähese CO2-heitega 
arengu strateegiad, et saavutada ELi 
eesmärk vähendada sajandi keskpaigaks
KHG heidet 80–95 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega, mis on osa ülemaailmsest 
püüdest hoida keskmise temperatuuri tõusu 
alla 2 °C. ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem on jätkuvalt ELi 2020. aasta järgse 
kliimapoliitika tugisammas.

31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks täita oma lubaduse ja saavutaks 
eesmärgi vähendada 2050. aastaks KHG 
heidet 80–95 %. ELil tuleb kiiresti kokku 
leppida järgmised sammud 2020. aasta 
järgseks uueks kliima- ja 
energiaraamistikuks, mis sisaldaks kolme 
õiguslikult siduvat eesmärki heitkoguste 
vähendamise, energiatõhususe 
suurendamise ja taastuvenergia osas, et 
valmistuda aktiivseks osalemiseks 
rahvusvahelistel läbirääkimistel uue 
õiguslikult siduva lepingu sõlmimiseks
2015. aastaks, kuid ka selleks, et anda 
liikmesriikidele ja tööstusele selge
õigusraamistik vajaminevate keskpikkade
ja pikkade investeeringute tegemiseks
Seetõttu on ELil vaja kaaluda 
poliitikavõimalusi, kuidas 2020. aasta 
järgsel perioodil saavutada vähese CO2-
heitega majanduse edenemiskavas 
sätestatud vähendamine kooskõlas 
esildatud vahe-eesmärkide ja uusimate 
teaduslike seisukohtadega. Aastani 2050 
vastuvõetud energia tegevuskava ja 
transpordi valget raamatut peavad toetama 
tugevad poliitikaraamistikud, 
vaheeesmärgid ja eesmärgid aastateks 
2030, 2040 ja 2050. Lisaks sellele tuleb 
liikmesriikidel välja töötada ja kehtestada 
pikaajalise kulutõhusa vähese CO2-heitega 
arengu strateegiad, et saavutada ELi 
eesmärk süsinikuheidete vähendamiseks
sajandi keskpaigaks võrreldes 1990. aasta 
tasemega, mis on osa ülemaailmsest 
püüdest hoida keskmise temperatuuri tõusu 
alla 2 °C. ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem on jätkuvalt ELi 2020. aasta järgse 
kliimapoliitika tugisammas ning seda tuleb 
struktuuriliselt ümber korraldada, et luua 
stiimuleid investeerimiseks madala 
süsinikdioksiidiheitega ja säästvatesse 
tehnoloogiatesse. Et täita oma 
rahvusvahelisel tasandil võetud kohustusi, 
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peab EL olulisel määral toetama 
arenguriike nende püüdlustes leevendada 
kliimamuutuse mõjusid, suurendades 
nende suutlikkust, andes rahalist abi ja 
võimaldades tehnosiiret.
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Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks anda oma õiglase osa, kui kogu 
maailm pingutab. ELil tuleb kokku leppida 
järgmised sammud 2020. aasta järgseks 
kliima- ja energiaraamistikuks, et 
valmistuda rahvusvahelisteks 
läbirääkimisteks uue õiguslikult siduva 
lepingu sõlmimiseks, kuid ka selleks, et 
anda liikmesriikidele ja tööstusele selge 
raamistik vajaminevate keskpikkade 
investeeringute tegemiseks. Seetõttu on 
ELil vaja kaaluda poliitikavõimalusi, 
kuidas 2020. aasta järgsel perioodil 
saavutada vähese CO2-heitega majanduse 
edenemiskavas sätestatud vähendamine. 
Aastani 2050 vastuvõetud energia 
tegevuskava ja transpordi valget raamatut 
peavad toetama tugevad 
poliitikaraamistikud. Lisaks sellele tuleb 
liikmesriikidel välja töötada ja kehtestada 
pikaajalise kulutõhusa vähese CO2-heitega 
arengu strateegiad, et saavutada ELi 
eesmärk vähendada sajandi keskpaigaks 
KHG heidet 80–95 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega, mis on osa ülemaailmsest 
püüdest hoida keskmise temperatuuri tõusu 
alla 2 °C. ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem on jätkuvalt ELi 2020. aasta järgse 

31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks anda oma õiglase osa, kui kogu 
maailm pingutab. ELil tuleb kokku leppida 
järgmised sammud, et valmistuda 
rahvusvahelisteks läbirääkimisteks uue
globaalse õiguslikult siduva lepingu 
sõlmimiseks, et anda liikmesriikidele ja 
tööstusele selge raamistik vajaminevate 
keskpikkade ja pikkade investeeringute 
tegemiseks Aastani 2050 vastuvõetud 
energia tegevuskava ja transpordi valget 
raamatut peavad toetama tugevad 
poliitikaraamistikud. Lisaks sellele tuleb 
liikmesriikidel välja töötada ja kehtestada 
pikaajalise kulutõhusa vähese CO2-heitega 
arengu strateegiad, et saavutada ELi 
eesmärk vähendada sajandi keskpaigaks 
KHG heidet 80–95 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega, mis on osa ülemaailmsest 
püüdest hoida keskmise temperatuuri tõusu 
alla 2 °C. ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem on tõenäoliselt jätkuvalt ELi 2020. 
aasta järgse kliimapoliitika üks kesksetest 
vahenditest.
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kliimapoliitika tugisammas.
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Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks anda oma õiglase osa, kui kogu 
maailm pingutab. ELil tuleb kokku leppida
järgmised sammud 2020. aasta järgseks
kliima- ja energiaraamistikuks, et 
valmistuda rahvusvahelisteks 
läbirääkimisteks uue õiguslikult siduva 
lepingu sõlmimiseks, kuid ka selleks, et 
anda liikmesriikidele ja tööstusele selge 
raamistik vajaminevate keskpikkade 
investeeringute tegemiseks. Seetõttu on 
ELil vaja kaaluda poliitikavõimalusi,
kuidas 2020. aasta järgsel perioodil 
saavutada vähese CO2-heitega majanduse 
edenemiskavas sätestatud vähendamine. 
Aastani 2050 vastuvõetud energia 
tegevuskava ja transpordi valget raamatut 
peavad toetama tugevad 
poliitikaraamistikud. Lisaks sellele tuleb 
liikmesriikidel välja töötada ja kehtestada 
pikaajalise kulutõhusa vähese CO2-heitega 
arengu strateegiad, et saavutada ELi 
eesmärk vähendada sajandi keskpaigaks 
KHG heidet 80–95 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega, mis on osa ülemaailmsest 
püüdest hoida keskmise temperatuuri tõusu 
alla 2 °C. ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem on jätkuvalt ELi 2020. aasta järgse 
kliimapoliitika tugisammas.

31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks anda oma õiglase osa, kui kogu 
maailm pingutab. ELil tuleb kokku leppida 
järgmised sammud 2030. aasta kliima- ja
energiapoliitika raamistiku eelseisvate 
läbirääkimiste alusel, et valmistuda 
rahvusvahelisteks läbirääkimisteks uue 
õiguslikult siduva lepingu sõlmimiseks, 
kuid ka selleks, et anda liikmesriikidele ja 
tööstusele selge raamistik vajaminevate 
keskpikkade investeeringute tegemiseks.
Seetõttu on ELil vaja kaaluda 
poliitikavõimalusi, mida komisjon sellel 
teemal esitab. Aastani 2050 vastuvõetud 
energia tegevuskava ja transpordi valget 
raamatut peavad toetama tugevad 
poliitikaraamistikud. Lisaks sellele tuleb 
liikmesriikidel välja töötada ja kehtestada 
pikaajalise kulutõhusa vähese CO2-heitega 
arengu strateegiad, et saavutada ELi 
eesmärk vähendada sajandi keskpaigaks 
KHG heidet 80–95 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega, mis on osa ülemaailmsest 
püüdest hoida keskmise temperatuuri tõusu 
alla 2 °C. ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem on jätkuvalt ELi 2020. aasta järgse 
kliimapoliitika tugisammas.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks anda oma õiglase osa, kui kogu 
maailm pingutab. ELil tuleb kokku leppida 
järgmised sammud 2020. aasta järgseks 
kliima- ja energiaraamistikuks, et 
valmistuda rahvusvahelisteks 
läbirääkimisteks uue õiguslikult siduva 
lepingu sõlmimiseks, kuid ka selleks, et 
anda liikmesriikidele ja tööstusele selge 
raamistik vajaminevate keskpikkade 
investeeringute tegemiseks. Seetõttu on 
ELil vaja kaaluda poliitikavõimalusi, 
kuidas 2020. aasta järgsel perioodil 
saavutada vähese CO2-heitega majanduse 
edenemiskavas sätestatud vähendamine.
Aastani 2050 vastuvõetud energia 
tegevuskava ja transpordi valget raamatut 
peavad toetama tugevad 
poliitikaraamistikud. Lisaks sellele tuleb 
liikmesriikidel välja töötada ja kehtestada 
pikaajalise kulutõhusa vähese CO2-heitega 
arengu strateegiad, et saavutada ELi 
eesmärk vähendada sajandi keskpaigaks 
KHG heidet 80–95 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega, mis on osa ülemaailmsest 
püüdest hoida keskmise temperatuuri tõusu 
alla 2 °C. ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem on jätkuvalt ELi 2020. aasta järgse 
kliimapoliitika tugisammas.

31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks anda oma õiglase osa, kui kogu 
maailm pingutab. ELil tuleb kokku leppida 
järgmised sammud 2020. aasta järgseks 
kliima- ja energiaraamistikuks, et 
valmistuda rahvusvahelisteks 
läbirääkimisteks uue õiguslikult siduva 
lepingu sõlmimiseks, kuid ka selleks, et 
anda liikmesriikidele ja tööstusele selge 
raamistik vajaminevate keskpikkade 
investeeringute tegemiseks. Seetõttu peaks 
EL võtma viivitamata kohustuse töötada 
välja 2030. aasta kliima- ja 
energiapoliitika raamistik, mis tugineks 
siduvatel eesmärkidel kasvuhoonegaaside 
heidete, säästva energia ja 
energiatõhususe osas. Aastani 2050 
vastuvõetud energia tegevuskava ja 
transpordi valget raamatut peavad toetama 
tugevad poliitikaraamistikud. Lisaks sellele 
tuleb liikmesriikidel välja töötada ja 
kehtestada pikaajalise kulutõhusa vähese 
CO2-heitega arengu strateegiad, et 
saavutada ELi eesmärk vähendada sajandi 
keskpaigaks KHG heidet 80–95 % 
võrreldes 1990. aasta tasemega, mis on osa 
ülemaailmsest püüdest hoida keskmise 
temperatuuri tõusu alla 2 °C. ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem on 
jätkuvalt ELi 2020. aasta järgse 
kliimapoliitika tugisammas.

Or. de
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31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks anda oma õiglase osa, kui kogu 
maailm pingutab. ELil tuleb kokku leppida 
järgmised sammud 2020. aasta järgseks 
kliima- ja energiaraamistikuks, et 
valmistuda rahvusvahelisteks 
läbirääkimisteks uue õiguslikult siduva 
lepingu sõlmimiseks, kuid ka selleks, et 
anda liikmesriikidele ja tööstusele selge 
raamistik vajaminevate keskpikkade 
investeeringute tegemiseks. Seetõttu on 
ELil vaja kaaluda poliitikavõimalusi, 
kuidas 2020. aasta järgsel perioodil 
saavutada vähese CO2-heitega majanduse 
edenemiskavas sätestatud vähendamine.
Aastani 2050 vastuvõetud energia 
tegevuskava ja transpordi valget raamatut 
peavad toetama tugevad 
poliitikaraamistikud. Lisaks sellele tuleb 
liikmesriikidel välja töötada ja kehtestada 
pikaajalise kulutõhusa vähese CO2-
heitega arengu strateegiad, et saavutada 
ELi eesmärk vähendada sajandi 
keskpaigaks KHG heidet 80–95 % 
võrreldes 1990. aasta tasemega, mis on osa 
ülemaailmsest püüdest hoida keskmise 
temperatuuri tõusu alla 2 °C. ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem on 
jätkuvalt ELi 2020. aasta järgse 
kliimapoliitika tugisammas.

31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks anda oma õiglase osa, kui kogu 
maailm pingutab. ELil tuleb kokku leppida 
järgmised sammud 2020. aasta järgseks 
kliima- ja energiaraamistikuks, et 
valmistuda rahvusvahelisteks 
läbirääkimisteks uue õiguslikult siduva 
lepingu sõlmimiseks, kuid ka selleks, et 
anda liikmesriikidele ja tööstusele selge 
raamistik vajaminevate keskpikkade 
investeeringute tegemiseks. Seetõttu on 
ELil vaja kaaluda poliitikavõimalusi, 
kuidas 2020. aasta järgsel perioodil 
saavutada vähese CO2-heitega majanduse 
edenemiskavas sätestatud vähendamine.
Aastani 2050 vastuvõetud energia 
tegevuskava ja transpordi valget raamatut 
peavad toetama tugevad 
poliitikaraamistikud. Lisaks sellele tuleb 
liikmesriikidel välja töötada ja kehtestada 
pikaajalise, majanduslikult elujõulise,
vähese CO2-heitega arengu strateegiad, et 
saavutada ELi eesmärk vähendada sajandi 
keskpaigaks KHG heidet 80–95 % 
võrreldes 1990. aasta tasemega, mis on osa 
ülemaailmsest püüdest hoida keskmise 
temperatuuri tõusu alla 2 °C.
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Ettepanek võtta vastu otsus
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31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks anda oma õiglase osa, kui kogu 
maailm pingutab. ELil tuleb kokku leppida 
järgmised sammud 2020. aasta järgseks 
kliima- ja energiaraamistikuks, et 
valmistuda rahvusvahelisteks 
läbirääkimisteks uue õiguslikult siduva 
lepingu sõlmimiseks, kuid ka selleks, et 
anda liikmesriikidele ja tööstusele selge 
raamistik vajaminevate keskpikkade 
investeeringute tegemiseks. Seetõttu on 
ELil vaja kaaluda poliitikavõimalusi, 
kuidas 2020. aasta järgsel perioodil 
saavutada vähese CO2-heitega majanduse 
edenemiskavas sätestatud vähendamine. 
Aastani 2050 vastuvõetud energia 
tegevuskava ja transpordi valget raamatut 
peavad toetama tugevad 
poliitikaraamistikud. Lisaks sellele tuleb 
liikmesriikidel välja töötada ja kehtestada 
pikaajalise kulutõhusa vähese CO2-heitega 
arengu strateegiad, et saavutada ELi 
eesmärk vähendada sajandi keskpaigaks 
KHG heidet 80–95 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega, mis on osa ülemaailmsest 
püüdest hoida keskmise temperatuuri tõusu 
alla 2 °C. ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem on jätkuvalt ELi 2020. aasta järgse 
kliimapoliitika tugisammas.

31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks anda oma õiglase osa, kui kogu 
maailm pingutab. ELil tuleb kokku leppida 
järgmised sammud 2020. aasta järgseks 
kliima- ja energiaraamistikuks, et 
valmistuda rahvusvahelisteks 
läbirääkimisteks uue õiguslikult siduva 
lepingu sõlmimiseks, kuid ka selleks, et 
anda liikmesriikidele ja tööstusele selge 
raamistik vajaminevate keskpikkade 
investeeringute tegemiseks. Seetõttu on 
ELil vaja kaaluda poliitikavõimalusi, 
kuidas 2020. aasta järgsel perioodil 
saavutada vähese CO2-heitega majanduse 
edenemiskavas sätestatud vähendamine. 
Aastani 2050 vastuvõetud energia 
tegevuskava ja transpordi valget raamatut 
peavad toetama tugevad 
poliitikaraamistikud. Lisaks sellele tuleb 
liikmesriikidel välja töötada ja kehtestada 
pikaajalise kulutõhusa vähese CO2-heitega 
arengu strateegiad, et saavutada ELi 
eesmärk vähendada sajandi keskpaigaks 
KHG heidet 80–95 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega, mis on osa ülemaailmsest 
püüdest hoida keskmise temperatuuri tõusu 
alla 2 °C. Samal ajal on vaja regulaarset 
kontrolli, et teha kindlaks, kas seda 
eesmärki on võimalik saavutada. ELi 
heitkogustega kauplemise süsteem on 
jätkuvalt ELi 2020. aasta järgse 
kliimapoliitika tugisammas.

Or. de

Selgitus

Juhul, kui soovitud 2 °C eesmärki ei saavutata, tuleks poliitikameetmed, millest kasu ei olnud, 
kõrvaldada, et minimeerida koormust Euroopa majanduse arengule.
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31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks anda oma õiglase osa, kui kogu 
maailm pingutab. ELil tuleb kokku leppida 
järgmised sammud 2020. aasta järgseks 
kliima- ja energiaraamistikuks, et 
valmistuda rahvusvahelisteks 
läbirääkimisteks uue õiguslikult siduva 
lepingu sõlmimiseks, kuid ka selleks, et 
anda liikmesriikidele ja tööstusele selge 
raamistik vajaminevate keskpikkade 
investeeringute tegemiseks. Seetõttu on 
ELil vaja kaaluda poliitikavõimalusi, 
kuidas 2020. aasta järgsel perioodil 
saavutada vähese CO2-heitega majanduse 
edenemiskavas sätestatud vähendamine. 
Aastani 2050 vastuvõetud energia 
tegevuskava ja transpordi valget raamatut 
peavad toetama tugevad 
poliitikaraamistikud. Lisaks sellele tuleb 
liikmesriikidel välja töötada ja kehtestada 
pikaajalise kulutõhusa vähese CO2-heitega 
arengu strateegiad, et saavutada ELi 
eesmärk vähendada sajandi keskpaigaks 
KHG heidet 80–95 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega, mis on osa ülemaailmsest 
püüdest hoida keskmise temperatuuri tõusu 
alla 2 °C. ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem on jätkuvalt ELi 2020. aasta järgse 
kliimapoliitika tugisammas.

31. Kõikidel majandussektoritel tuleb 
aidata vähendada KHG heidet, et EL 
suudaks anda oma õiglase osa, kui kogu 
maailm pingutab. ELil tuleb kokku leppida 
järgmised sammud 2020. aasta järgseks 
kliima- ja energiaraamistikuks, et 
valmistuda rahvusvahelisteks 
läbirääkimisteks uue õiguslikult siduva 
lepingu sõlmimiseks, kuid ka selleks, et 
anda liikmesriikidele ja tööstusele selge 
raamistik vajaminevate keskpikkade 
investeeringute tegemiseks. Seetõttu on 
ELil vaja kaaluda poliitikavõimalusi, 
kuidas 2020. aasta järgsel perioodil 
saavutada vähese CO2-heitega majanduse 
edenemiskavas sätestatud vähendamine. 
Aastani 2050 vastuvõetud energia 
tegevuskava ja transpordi valget raamatut 
peavad toetama tugevad 
poliitikaraamistikud. Lisaks sellele tuleb 
liikmesriikidel välja töötada ja kehtestada 
pikaajalise kulutõhusa vähese CO2-heitega 
arengu strateegiad, et saavutada ELi 
eesmärk vähendada sajandi keskpaigaks 
KHG heidet 80–95 % võrreldes 1990. aasta 
tasemega, mis on osa ülemaailmsest 
püüdest hoida keskmise temperatuuri tõusu 
alla 2 °C. ELi heitkogustega kauplemise 
süsteem on jätkuvalt ELi 2020. aasta järgse 
kliimapoliitika tugisammas. Heitkogustega 
kauplemise süsteemi toimimises varajastes 
etappides tuvastatud puuduste ja 
ebakõlade parandamiseks võetakse 
struktuurimeetmeid.
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Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33. Võetakse ka meetmeid selleks, et 
jätkuvalt parandada ELi turul pakutavate 
kaupade ja teenuste keskkonnatoimet kogu 
nende olelusringi jooksul; selleks 
suurendatakse keskkonnasäästlike toodete 
tarnimist ja stimuleeritakse suuremat 
üleminekut tarbijanõudluses nende toodete 
järele. See saavutatakse tasakaalustatud 
kombinatsiooni abil, milles osalevad 
tarbijatele ja ettevõtjatele, sealhulgas 
VKEdele mõeldud stiimulid, turupõhised 
instrumendid ja eeskirjad, millega 
vähendatakse tööoperatsioonide ja toodete 
keskkonnamõju. Tooteid käsitlevad 
kehtivad õigusaktid nagu ökodisaini ja 
energiamärgise direktiiv ning ökomärgise 
määrus vaadatakse läbi eesmärgiga 
parandada toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu olelusringi vältel 
ning sellega tagatakse ühtsem raamistik
säästvale tootmisele ja tarbimisele ELis.

33. Mõned olemasolevad tootmise ja 
tarbimisega seotud poliitikavahendid on 
piiratud ulatusega. On vaja raamistikku, 
mis annaks tootjatele ja tarbijatele 
asjakohaseid signaale edendada 
ressursitõhusust ja ringmajandust. 
Võetakse meetmeid selleks, et jätkuvalt 
parandada ELi turul pakutavate kaupade ja 
teenuste keskkonnatoimet kogu nende 
olelusringi jooksul; selleks suurendatakse 
keskkonnasäästlike toodete tarnimist ja 
stimuleeritakse suuremat üleminekut 
tarbijanõudluses nende toodete järele. See 
saavutatakse tasakaalustatud 
kombinatsiooni abil, milles osalevad 
tarbijatele ja ettevõtjatele, sealhulgas 
VKEdele mõeldud stiimulid, turupõhised 
instrumendid ja eeskirjad, millega 
vähendatakse tööoperatsioonide ja toodete 
keskkonnamõju. Tarbijad peaksid saama 
täpset ja usaldusväärset teavet toodete 
kohta, mida nad ostavad, sh 
keskkonnaalaste väidete osas. Tuleks ka 
toetada ressursitõhusaid ärimudeleid 
nagu tootehooldussüsteemid, kaasa
arvatud toodete liisimist. Tooteid 
käsitlevad kehtivad õigusaktid nagu 
ökodisaini ja energiamärgise direktiiv ning 
ökomärgise määrus vaadatakse läbi 
eesmärgiga parandada toodete 
keskkonnatoimet ja ressursitõhusust kogu 
olelusringi vältel ning tegeleda 
olemasolevate sätetega ühtsema 
õigusraamistiku abil säästvale tootmisele 
ja tarbimisele ELis. See õigusraamistik, 
mida toetaksid olelustsükli näitajad, 
aitaks kõrvaldada säästva tarbimise ja 
tootmise praegu kehtiva õigustiku 
puudujääke, mis on seotud killustatusega 
ja reguleerimisala piiratusega, samuti 
puudujääke poliitikas, stiimulites ja 
õigusaktides, et tagada miinimumnõuded 
toodete keskkonnanäitajate osas.
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Or. en

Muudatusettepanek 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33. Võetakse ka meetmeid selleks, et 
jätkuvalt parandada ELi turul pakutavate 
kaupade ja teenuste keskkonnatoimet kogu 
nende olelusringi jooksul; selleks 
suurendatakse keskkonnasäästlike toodete 
tarnimist ja stimuleeritakse suuremat 
üleminekut tarbijanõudluses nende toodete 
järele. See saavutatakse tasakaalustatud 
kombinatsiooni abil, milles osalevad 
tarbijatele ja ettevõtjatele, sealhulgas 
VKEdele mõeldud stiimulid, turupõhised 
instrumendid ja eeskirjad, millega 
vähendatakse tööoperatsioonide ja toodete 
keskkonnamõju. Tooteid käsitlevad 
kehtivad õigusaktid nagu ökodisaini ja 
energiamärgise direktiiv ning ökomärgise 
määrus vaadatakse läbi eesmärgiga 
parandada toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu olelusringi vältel 
ning sellega tagatakse ühtsem raamistik 
säästvale tootmisele ja tarbimisele ELis.

33. Võetakse ka meetmeid ja seatakse 
eesmärke selleks, et jätkuvalt parandada 
ELi turul pakutavate kaupade ja teenuste 
keskkonnatoimet kogu nende olelusringi 
jooksul; selleks suurendatakse 
keskkonnasäästlike toodete tarnimist ja 
stimuleeritakse suuremat üleminekut
tarbijanõudluses nende toodete järele. See 
saavutatakse tasakaalustatud 
kombinatsiooni abil, milles osalevad 
tarbijatele ja ettevõtjatele, sealhulgas 
VKEdele mõeldud stiimulid, turupõhised 
instrumendid ja eeskirjad, millega 
vähendatakse tööoperatsioonide ja toodete 
keskkonnamõju. Tooteid käsitlevad 
kehtivad õigusaktid nagu ökodisaini ja 
energiamärgise direktiiv ning ökomärgise 
määrus vaadatakse läbi eesmärgiga 
parandada toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu olelusringi vältel 
ning sellega tagatakse ühtsem raamistik 
säästvale tootmisele ja tarbimisele ELis
ning suundumine taastava ringmajanduse 
poole. Tootjate vastutust suurendatakse, 
pikendades teatud tooterühmade 
garantiiaega. Et anda tarbijatele ja 
lõppkasutajatele võrreldavat ja 
usaldusväärset teavet, oleks vaja toodete 
märgistamise standardmetoodikat.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

34. Kuna 80 % toote kogu 
keskkonnamõjust toimub disainimise 
etapis, tuleks ELi poliitikaraamistikuga 
tagada, et ELi turule lastavad esmatähtsad 
tooted on ökodisainitud eesmärgiga 
optimeerida ressursside ja materjali tõhusat 
kasutust ning selle käigus on muu hulgas 
käsitletud ringlussevõtu võimalust,
ringlussevõetavat sisu ja vastupidavust.
Kõnealused nõuded peavad olema 
rakendatavad ja täitmisele pööratavad.
Tuleb tõhustada jõupingutusi ELi ja 
liikmesriikide tasandil, et kõrvaldada 
tõkked ökoinnovatsiooni teelt ja vabastada 
Euroopa ökotööstuse täispotentsiaal, tuues 
sellega kasu roheliste töökohtade loomisele 
ja majanduskasvule.

34. Kuna 80 % toote kogu 
keskkonnamõjust toimub disainimise 
etapis, tuleks ELi poliitikaraamistikuga 
tagada, et ELi turule lastavad esmatähtsad 
tooted on ökodisainitud eesmärgiga 
optimeerida ressursside ja materjali tõhusat 
kasutust ning selle käigus on muu hulgas 
käsitletud vastupidavust, võimalust 
parandada, võimalust taaskasutada,
ringlussevõtu võimalust, ringlussevõetava
sisu kasutamist ja võimalust osadeks 
lammutada. Pikas perspektiivis peavad 
tooted ja nende osad olema toodetud 
jätkusuutlikult ning olema ette nähtud 
taaskasutuseks või täielikult 
ringlussevõetavad. Kõnealused nõuded 
peavad olema rakendatavad ja täitmisele 
pööratavad. Tuleb tõhustada jõupingutusi 
ELi ja liikmesriikide tasandil, et 
kõrvaldada tõkked ökoinnovatsiooni teelt, 
suurendada tarbijale antavat teavet ja
tarbija teadlikkust ning vabastada Euroopa 
ökotööstuse täispotentsiaal, tuues sellega 
kasu roheliste töökohtade loomisele ja 
majanduskasvule.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

34. Kuna 80 % toote kogu 
keskkonnamõjust toimub disainimise 
etapis, tuleks ELi poliitikaraamistikuga 
tagada, et ELi turule lastavad esmatähtsad 

34. Kuna 80 % toote kogu 
keskkonnamõjust toimub disainimise 
etapis, tuleks ELi poliitikaraamistikuga 
tagada, et ELi turule lastavad esmatähtsad 
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tooted on ökodisainitud eesmärgiga 
optimeerida ressursside ja materjali tõhusat 
kasutust ning selle käigus on muu hulgas 
käsitletud ringlussevõtu võimalust, 
ringlussevõetavat sisu ja vastupidavust. 
Kõnealused nõuded peavad olema 
rakendatavad ja täitmisele pööratavad. 
Tuleb tõhustada jõupingutusi ELi ja 
liikmesriikide tasandil, et kõrvaldada 
tõkked ökoinnovatsiooni teelt ja vabastada 
Euroopa ökotööstuse täispotentsiaal, tuues 
sellega kasu roheliste töökohtade loomisele 
ja majanduskasvule.

tooted on keskkonnasõbralikud, 
eesmärgiga optimeerida ressursside ja 
materjali tõhusat kasutust ning selle käigus 
on muu hulgas käsitletud ringlussevõtu 
võimalust, ringlussevõetavat sisu ja 
vastupidavust. Kõnealused nõuded peavad 
olema rakendatavad ja täitmisele 
pööratavad. Tuleb tõhustada jõupingutusi 
ELi ja liikmesriikide tasandil, et 
kõrvaldada tõkked ökoinnovatsiooni teelt 
ja vabastada Euroopa ökotööstuse 
täispotentsiaal, tuues sellega kasu roheliste 
töökohtade loomisele ja majanduskasvule.

Or. fr

Muudatusettepanek 247
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

34. Kuna 80 % toote kogu 
keskkonnamõjust toimub disainimise 
etapis, tuleks ELi poliitikaraamistikuga
tagada, et ELi turule lastavad esmatähtsad 
tooted on ökodisainitud eesmärgiga 
optimeerida ressursside ja materjali tõhusat 
kasutust ning selle käigus on muu hulgas 
käsitletud ringlussevõtu võimalust, 
ringlussevõetavat sisu ja vastupidavust.
Kõnealused nõuded peavad olema 
rakendatavad ja täitmisele pööratavad.
Tuleb tõhustada jõupingutusi ELi ja 
liikmesriikide tasandil, et kõrvaldada 
tõkked ökoinnovatsiooni teelt ja vabastada 
Euroopa ökotööstuse täispotentsiaal, tuues 
sellega kasu roheliste töökohtade loomisele 
ja majanduskasvule.

34. Kuna 80 % toote kogu 
keskkonnamõjust toimub disainimise 
etapis, tuleks ELi poliitikaraamistikuga
stimuleerida, et ELi turule lastavad 
esmatähtsad tooted oleks ökodisainitud 
eesmärgiga optimeerida ressursside ja 
materjali tõhusat kasutust ning selle käigus
oleks muu hulgas käsitletud ringlussevõtu 
võimalust, ringlussevõetavat sisu ja 
vastupidavust. Kõnealused nõuded peavad 
olema rakendatavad ja täitmisele 
pööratavad. Tuleb tõhustada jõupingutusi 
ELi ja liikmesriikide tasandil, et 
kõrvaldada tõkked ökoinnovatsiooni teelt 
ja vabastada Euroopa ökotööstuse 
täispotentsiaal, tuues sellega kasu roheliste 
töökohtade loomisele ja majanduskasvule.

Or. it
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Muudatusettepanek 248
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

34. Kuna 80 % toote kogu 
keskkonnamõjust toimub disainimise 
etapis, tuleks ELi poliitikaraamistikuga 
tagada, et ELi turule lastavad esmatähtsad 
tooted on ökodisainitud eesmärgiga 
optimeerida ressursside ja materjali tõhusat 
kasutust ning selle käigus on muu hulgas 
käsitletud ringlussevõtu võimalust, 
ringlussevõetavat sisu ja vastupidavust. 
Kõnealused nõuded peavad olema 
rakendatavad ja täitmisele pööratavad. 
Tuleb tõhustada jõupingutusi ELi ja 
liikmesriikide tasandil, et kõrvaldada 
tõkked ökoinnovatsiooni teelt ja vabastada 
Euroopa ökotööstuse täispotentsiaal, tuues 
sellega kasu roheliste töökohtade loomisele 
ja majanduskasvule.

34. Kuna 80 % toote kogu 
keskkonnamõjust toimub disainimise 
etapis, tuleks ELi poliitikaraamistikuga 
tagada, et ELi turule lastavad esmatähtsad 
tooted on ökodisainitud eesmärgiga 
optimeerida ressursside ja materjali tõhusat 
kasutust ning selle käigus on muu hulgas 
käsitletud ringlussevõtu võimalust, 
ringlussevõetavat sisu ja vastupidavust. 
Kõnealused nõuded peavad olema 
rakendatavad ja täitmisele pööratavad. 
Tuleb tõhustada jõupingutusi ELi ja 
liikmesriikide tasandil, et kõrvaldada 
tõkked ökoinnovatsiooni teelt ja vabastada 
Euroopa ökotööstuse täispotentsiaal, tuues 
sellega kasu roheliste töökohtade loomisele 
ja majanduskasvule. Sellised meetmed ei 
tohi aga mingil juhul viia toodete 
keelamiseni.

Or. de

Selgitus

Paljud tarbijad said elektripirni keelustamisest valesti aru. Keskkonnasõbralike 
alternatiivsete toodete toetamine ja subsideerimine on parem kui kahjulike toodete lihtne 
keelustamine.

Muudatusettepanek 249
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35. Selleks et luua raamistik tegevusele, 
millega parandatakse muid 

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

ressursitõhususe aspekte peale KHG heite 
ja energiakasutuse, kehtestatakse 
eesmärgid tarbimise üldise keskkonnamõju 
vähendamiseks eelkõige toidu- ja 
elamusektoris ning liikuvuse valdkonnas.
Need sektorid on koos tööstusega
vastutavad valdava osa keskkonnamõjude
eest. Rio+20 lõppdokumendis tunnistati 
vajadust tugevalt vähendada 
saagikoristusjärgset ja muud toidukadu ja 
raiskamist kogu toidutarneahelas.

Or. de

Selgitus

Ka tööstus kasutab energiat ja avaldab keskkonnamõju. Selgitus tundub olevat vajalik, kuna 
terminit “tarbija” ei kasutata kogu ELis järjepidevalt.

Muudatusettepanek 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

35. Selleks et luua raamistik tegevusele, 
millega parandatakse muid 
ressursitõhususe aspekte peale KHG heite 
ja energiakasutuse, kehtestatakse 
eesmärgid tarbimise üldise keskkonnamõju 
vähendamiseks eelkõige toidu- ja 
elamusektoris ning liikuvuse valdkonnas. 
Need sektorid üheskoos vastutavad 
peaaegu 80 % tarbimise keskkonnamõju
eest. Rio+20 lõppdokumendis tunnistati 
vajadust tugevalt vähendada 
saagikoristusjärgset ja muud toidukadu ja 
raiskamist kogu toidutarneahelas. 
Seepärast peaks komisjon esitama 
põhjaliku strateegia, kuidas võidelda toidu 
tarbetu raiskamisega ja toetama aktiivselt 
liikmesriikide võitlust massilise 
jäätmetekke vastu. 
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Muudatusettepanek 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

35. Selleks et luua raamistik tegevusele, 
millega parandatakse muid 
ressursitõhususe aspekte peale KHG heite 
ja energiakasutuse, on vaja 2015. aastaks 
vastu võtta näitajad ja eesmärgid vee-, 
maa-, materjali- ja CO2-jalajälje osas. 
Vähemalt üks nendest näitajatest peaks 
kuuluma 2015. aastaks Euroopa 
poolaastasse. Lisaks kehtestatakse 
eesmärgid tarbimise üldise keskkonnamõju 
vähendamiseks eelkõige toidu- ja 
elamusektoris ning liikuvuse valdkonnas.
Need sektorid üheskoos vastutavad 
peaaegu 80 % tarbimise keskkonnamõju 
eest. Rio+20 lõppdokumendis tunnistati 
vajadust tugevalt vähendada 
saagikoristusjärgset ja muud toidukadu ja 
raiskamist kogu toidutarneahelas.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35 a. Inimtoiduks sobiva teravilja 
kasutamine põllumajandusloomade 
toitmiseks ei ole ressursitõhus, kuna palju 
toiteväärtust läheb taimest lihaks 
muutumisel kaotsi. Sel moel raisatakse nii 



AM\931425ET.doc 45/66 PE508.027v01-00

ET

vilja kui ka maad, vett ja energiat, mida 
selle kasvatamiseks kasutati.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

36. Lisaks kohustuslikele 
keskkonnahoidlike riigihangete nõuetele 
teatavate tootekategooriate puhul on 
liikmesriigid vastu võtnud vabatahtlikud 
tegevuskavad ja paljud on teatavate 
tooterühmade suhtes kehtestanud 
eesmärgid. Siiski on kõikide tasandite 
avaliku halduse asutustel veel palju 
võimalusi vähendada oma keskkonnamõju 
ostuotsuste kaudu. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peaksid võtma edasisi 
meetmeid, et jõuda sihtmärgini kohaldada 
keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriume 
vähemalt 50 % avalike hangete puhul.
Komisjon hindab võimalust koostada uusi 
sektorispetsiifilisi õigusakte, et kehtestada 
kohustuslikud keskkonnahoidlike 
riigihangete eeskirjad täiendavate 
tootekategooriate suhtes.

36. Lisaks kohustuslikele 
keskkonnahoidlike riigihangete nõuetele 
teatavate tootekategooriate puhul on 
liikmesriigid vastu võtnud vabatahtlikud 
tegevuskavad ja paljud on teatavate 
tooterühmade suhtes kehtestanud 
eesmärgid. Siiski on kõikide tasandite 
avaliku halduse asutustel veel palju 
võimalusi vähendada oma keskkonnamõju 
ostuotsuste kaudu. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peaksid võtma edasisi 
meetmeid, et jõuda sihtmärgini kohaldada 
keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriume 
vähemalt 50 % avalike hangete puhul.
Komisjon esitab uusi sektorispetsiifilisi 
õigusakte, et kehtestada kohustuslikud 
keskkonnahoidlike riigihangete eeskirjad 
täiendavate tootekategooriate suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 254
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

36. Lisaks kohustuslikele 
keskkonnahoidlike riigihangete nõuetele 
teatavate tootekategooriate puhul on 

36. Lisaks kohustuslikele 
keskkonnahoidlike riigihangete nõuetele 
teatavate tootekategooriate puhul on 
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liikmesriigid vastu võtnud vabatahtlikud 
tegevuskavad ja paljud on teatavate 
tooterühmade suhtes kehtestanud 
eesmärgid. Siiski on kõikide tasandite 
avaliku halduse asutustel veel palju 
võimalusi vähendada oma keskkonnamõju 
ostuotsuste kaudu. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peaksid võtma edasisi 
meetmeid, et jõuda sihtmärgini kohaldada 
keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriume 
vähemalt 50 % avalike hangete puhul.
Komisjon hindab võimalust koostada uusi
sektorispetsiifilisi õigusakte, et kehtestada 
kohustuslikud keskkonnahoidlike 
riigihangete eeskirjad täiendavate 
tootekategooriate suhtes.

liikmesriigid vastu võtnud vabatahtlikud 
tegevuskavad ja paljud on teatavate 
tooterühmade suhtes kehtestanud 
eesmärgid. Siiski on kõikide tasandite 
avaliku halduse asutustel veel palju 
võimalusi vähendada oma keskkonnamõju 
ostuotsuste kaudu. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peaksid võtma edasisi 
meetmeid, et jõuda sihtmärgini kohaldada 
keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriume 
vähemalt 50 % avalike hangete puhul.
Komisjon hindab võimalust koostada 
sektorispetsiifilisi norme, et edendada 
keskkonnahoidlikke riigihankeid
täiendavate tootekategooriate suhtes.

Or. pt

Muudatusettepanek 255
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

36. Lisaks kohustuslikele 
keskkonnahoidlike riigihangete nõuetele 
teatavate tootekategooriate puhul on 
liikmesriigid vastu võtnud vabatahtlikud 
tegevuskavad ja paljud on teatavate 
tooterühmade suhtes kehtestanud 
eesmärgid. Siiski on kõikide tasandite 
avaliku halduse asutustel veel palju 
võimalusi vähendada oma keskkonnamõju 
ostuotsuste kaudu. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peaksid võtma edasisi 
meetmeid, et jõuda sihtmärgini kohaldada 
keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriume 
vähemalt 50 % avalike hangete puhul.
Komisjon hindab võimalust koostada uusi 
sektorispetsiifilisi õigusakte, et kehtestada 
kohustuslikud keskkonnahoidlike 
riigihangete eeskirjad täiendavate 

36. Lisaks kohustuslikele 
keskkonnahoidlike riigihangete nõuetele 
teatavate tootekategooriate puhul on 
liikmesriigid vastu võtnud vabatahtlikud 
tegevuskavad ja paljud on teatavate 
tooterühmade suhtes kehtestanud 
eesmärgid. Siiski on kõikide tasandite 
avaliku halduse asutustel veel palju 
võimalusi vähendada oma keskkonnamõju 
ostuotsuste kaudu. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peaksid võtma edasisi 
meetmeid, et jõuda sihtmärgini kohaldada 
keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriume 
vähemalt 50 % avalike hangete puhul.
Komisjon hindab võimalust koostada uusi 
sektorispetsiifilisi õigusakte, et kehtestada 
kohustuslikud keskkonnahoidlike 
riigihangete eeskirjad täiendavate 
tootekategooriate suhtes, sealhulgas 
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tootekategooriate suhtes. toiduainete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

36. Lisaks kohustuslikele
keskkonnahoidlike riigihangete nõuetele 
teatavate tootekategooriate puhul on 
liikmesriigid vastu võtnud vabatahtlikud 
tegevuskavad ja paljud on teatavate 
tooterühmade suhtes kehtestanud 
eesmärgid. Siiski on kõikide tasandite 
avaliku halduse asutustel veel palju 
võimalusi vähendada oma keskkonnamõju 
ostuotsuste kaudu. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peaksid võtma edasisi 
meetmeid, et jõuda sihtmärgini kohaldada 
keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriume 
vähemalt 50 % avalike hangete puhul.
Komisjon hindab võimalust koostada uusi 
sektorispetsiifilisi õigusakte, et kehtestada 
kohustuslikud keskkonnahoidlike 
riigihangete eeskirjad täiendavate 
tootekategooriate suhtes.

36. Lisaks kohustuslikele 
keskkonnahoidlike riigihangete nõuetele 
teatavate tootekategooriate puhul on 
liikmesriigid vastu võtnud vabatahtlikud 
tegevuskavad ja paljud on teatavate 
tooterühmade suhtes kehtestanud 
eesmärgid. Siiski on kõikide tasandite 
avaliku halduse asutustel veel palju 
võimalusi vähendada oma keskkonnamõju 
ostuotsuste kaudu. Liikmesriigid ja 
piirkonnad peaksid võtma edasisi 
meetmeid, et jõuda sihtmärgini kohaldada
Euroopa Liidu keskkonnahoidlike 
riigihangete kriteeriume vähemalt 50 % 
avalike hangete puhul. Komisjon hindab 
võimalust koostada uusi sektorispetsiifilisi 
õigusakte, et kehtestada kohustuslikud 
keskkonnahoidlike riigihangete eeskirjad 
täiendavate tootekategooriate suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 257
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

37. Samuti on tohutult võimalusi 
parandada jäätmekäitlust ELis, et paremini 

37. Samuti on tohutult võimalusi 
parandada riiklikku jäätmekäitlust ELis, et 
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kasutada ressursse, avada uusi turge, luua 
uusi töökohti ja vähendada sõltuvust 
tooraine impordist ning samal ajal tekitada 
vähem keskkonnamõju. Igal aastal 
toodetakse ELis 2,7 miljardit tonni 
jäätmeid, millest 98 miljonit on ohtlikud 
jäätmed. Keskmiselt korduskasutatakse või 
võetakse ringlusse üksnes 40 % tahkeid 
jäätmeid. Ülejäänud ladestatakse prügilasse 
või põletatakse. Mõnes liikmesriigis 
võetakse ringlusse üle 70 % jäätmetest ja 
see näitab, kuidas jäätmeid võib kasutada
kui üht ELi peamist ressurssi. Samal ajal 
ladestavad paljud liikmesriigid üle 75 %
olmejäätmetest prügilasse.

paremini kasutada ressursse, luua uusi 
töökohti ja vähendada sõltuvust tooraine 
impordist ning samal ajal tekitada vähem 
keskkonnamõju. Igal aastal toodetakse 
ELis 2,7 miljardit tonni jäätmeid, millest 
98 miljonit on ohtlikud jäätmed.
Keskmiselt korduskasutatakse või võetakse 
ringlusse üksnes 40 % tahkeid jäätmeid.
Ülejäänud ladestatakse prügilasse või 
põletatakse. Mõnes liikmesriigis võetakse 
ringlusse üle 70 % jäätmetest ja see näitab, 
kuidas jäätmeid võib ELis kasutada teisese 
ressursiallikana, mis asendab või täiendab 
esmast kasutamist. Samal ajal ladestavad 
paljud liikmesriigid üle 75 % 
olmejäätmetest prügilasse.

Or. pt

Muudatusettepanek 258
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

37. Samuti on tohutult võimalusi 
parandada jäätmekäitlust ELis, et paremini 
kasutada ressursse, avada uusi turge, luua 
uusi töökohti ja vähendada sõltuvust 
tooraine impordist ning samal ajal tekitada 
vähem keskkonnamõju. Igal aastal 
toodetakse ELis 2,7 miljardit tonni 
jäätmeid, millest 98 miljonit on ohtlikud 
jäätmed. Keskmiselt korduskasutatakse või 
võetakse ringlusse üksnes 40 % tahkeid 
jäätmeid. Ülejäänud ladestatakse prügilasse 
või põletatakse. Mõnes liikmesriigis 
võetakse ringlusse üle 70 % jäätmetest ja 
see näitab, kuidas jäätmeid võib kasutada 
kui üht ELi peamist ressurssi. Samal ajal 
ladestavad paljud liikmesriigid üle 75 % 
olmejäätmetest prügilasse.

37. Samuti on tohutult võimalusi 
parandada jäätmekäitlust ELis, et paremini 
kasutada ressursse, avada uusi turge, luua 
uusi töökohti ja vähendada sõltuvust 
tooraine impordist ning samal ajal tekitada 
vähem keskkonnamõju. Igal aastal 
toodetakse ELis 2,7 miljardit tonni 
jäätmeid, millest 98 miljonit on ohtlikud 
jäätmed. Keskmiselt korduskasutatakse või 
võetakse ringlusse üksnes 40 % tahkeid 
jäätmeid. Vedeljäätmete kohta puuduvad 
usaldusväärsed statistilised andmed, kuid 
ringlussevõtu osakaal on kahtlemata väga 
väike. Ülejäänud ladestatakse prügilasse 
või põletatakse. Mõnes liikmesriigis 
võetakse ringlusse üle 70 % jäätmetest ja 
see näitab, kuidas jäätmeid võib kasutada 
kui üht ELi peamist ressurssi. Samal ajal 
ladestavad paljud liikmesriigid üle 75 % 
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olmejäätmetest prügilasse.

Or. fr

Muudatusettepanek 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

37. Samuti on tohutult võimalusi 
parandada jäätmekäitlust ELis, et paremini 
kasutada ressursse, avada uusi turge, luua 
uusi töökohti ja vähendada sõltuvust 
tooraine impordist ning samal ajal tekitada 
vähem keskkonnamõju. Igal aastal 
toodetakse ELis 2,7 miljardit tonni 
jäätmeid, millest 98 miljonit on ohtlikud 
jäätmed. Keskmiselt korduskasutatakse
või võetakse ringlusse üksnes 40 % tahkeid 
jäätmeid. Ülejäänud ladestatakse prügilasse 
või põletatakse. Mõnes liikmesriigis 
võetakse ringlusse üle 70 % jäätmetest ja 
see näitab, kuidas jäätmeid võib kasutada 
kui üht ELi peamist ressurssi. Samal ajal 
ladestavad paljud liikmesriigid üle 75 % 
olmejäätmetest prügilasse.

37. Samuti on tohutult võimalusi 
parandada jäätmekäitlust ELis, et paremini 
kasutada ressursse, avada uusi turge, luua 
uusi töökohti ja vähendada sõltuvust 
tooraine impordist ning samal ajal tekitada 
vähem keskkonnamõju. Igal aastal 
toodetakse ELis 2,7 miljardit tonni 
jäätmeid, millest 98 miljonit on ohtlikud 
jäätmed. Keskmiselt valmistatakse 
korduskasutuseks ette või võetakse 
ringlusse üksnes 40 % tahkeid jäätmeid.
Ülejäänud ladestatakse prügilasse või 
põletatakse. Mõnes liikmesriigis võetakse 
ringlusse üle 70 % olmejäätmetest ja see 
näitab, kuidas jäätmeid võib kasutada kui 
üht ELi peamist ressurssi. Samal ajal 
ladestavad paljud liikmesriigid üle 75 % 
olmejäätmetest prügilasse.

Or. en

Muudatusettepanek 260
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

37. Samuti on tohutult võimalusi 
parandada jäätmekäitlust ELis, et paremini 
kasutada ressursse, avada uusi turge, luua 

37. Samuti on tohutult võimalusi 
parandada jäätmekäitlust ELis, et paremini 
kasutada ressursse, avada uusi turge, luua 
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uusi töökohti ja vähendada sõltuvust 
tooraine impordist ning samal ajal tekitada 
vähem keskkonnamõju. Igal aastal 
toodetakse ELis 2,7 miljardit tonni 
jäätmeid, millest 98 miljonit on ohtlikud 
jäätmed. Keskmiselt korduskasutatakse või 
võetakse ringlusse üksnes 40 % tahkeid 
jäätmeid. Ülejäänud ladestatakse prügilasse 
või põletatakse. Mõnes liikmesriigis 
võetakse ringlusse üle 70 % jäätmetest ja 
see näitab, kuidas jäätmeid võib kasutada 
kui üht ELi peamist ressurssi. Samal ajal 
ladestavad paljud liikmesriigid üle 75 % 
olmejäätmetest prügilasse.

uusi töökohti ja vähendada sõltuvust 
tooraine impordist ning samal ajal tekitada 
vähem keskkonnamõju. Igal aastal 
toodetakse ELis 2,7 miljardit tonni 
jäätmeid, millest 98 miljonit on ohtlikud 
jäätmed. Keskmiselt korduskasutatakse või 
võetakse ringlusse üksnes 40 % tahkeid 
jäätmeid. Ülejäänud ladestatakse prügilasse 
või põletatakse. Jäätmehierarhia kohaselt 
peaks põletamine ja prügilasse 
ladestamine olema jäätmekäitluses 
viimane võimalus. Kõikidel juhtudel tuleb 
prioriteediks seada jäätmetekke vältimine 
ning jäätmete korduskasutamine ja 
ringlussevõtt. Mõnes liikmesriigis 
võetakse ringlusse üle 70 % jäätmetest ja 
see näitab, kuidas jäätmeid võib kasutada 
kui üht ELi peamist ressurssi. Samal ajal 
ladestavad paljud liikmesriigid üle 75 % 
olmejäätmetest prügilasse.

Or. de

Muudatusettepanek 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

37. Samuti on tohutult võimalusi 
parandada jäätmekäitlust ELis, et paremini 
kasutada ressursse, avada uusi turge, luua 
uusi töökohti ja vähendada sõltuvust 
tooraine impordist ning samal ajal tekitada 
vähem keskkonnamõju. Igal aastal 
toodetakse ELis 2,7 miljardit tonni 
jäätmeid, millest 98 miljonit on ohtlikud 
jäätmed. Keskmiselt korduskasutatakse või
võetakse ringlusse üksnes 40 % tahkeid 
jäätmeid. Ülejäänud ladestatakse prügilasse 
või põletatakse. Mõnes liikmesriigis 
võetakse ringlusse üle 70 % jäätmetest ja 
see näitab, kuidas jäätmeid võib kasutada 
kui üht ELi peamist ressurssi. Samal ajal 

37. Samuti on tohutult võimalusi 
parandada jäätmekäitlust ELis, et paremini 
kasutada ressursse ja sekundaarseid 
tooraineid, avada uusi turge, luua uusi 
töökohti ja vähendada sõltuvust tooraine 
impordist ning samal ajal tekitada vähem 
keskkonnamõju. Igal aastal toodetakse 
ELis 2,7 miljardit tonni jäätmeid, millest 
98 miljonit on ohtlikud jäätmed.
Keskmiselt korduskasutatakse või võetakse 
ringlusse üksnes 40 % tahkeid jäätmeid.
Ülejäänud ladestatakse prügilasse või 
põletatakse. Mõnes liikmesriigis võetakse 
ringlusse üle 70 % jäätmetest ja see näitab, 
kuidas jäätmeid võib kasutada kui üht ELi 
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ladestavad paljud liikmesriigid üle 75 % 
olmejäätmetest prügilasse.

peamist ressurssi. Samal ajal ladestavad 
paljud liikmesriigid üle 75 % 
olmejäätmetest prügilasse.

Or. en

Muudatusettepanek 262
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud 
ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, lõpetada järk-järgult 
jäätmete prügilasse ladestamine, tagada 
ringlussevõtu kõrge kvaliteet ja arendada 
sekundaarsete toorainete turgu. Ohtlikke 
jäätmeid tuleb käidelda nii, et 
minimeeritaks olulist kahjulikku mõju 
inimtervisele ja keskkonnale, nagu Rio+20 
tippkohtumisel kokku lepiti. Selle 
saavutamiseks tuleks igal pool ELis palju 
süstemaatilisemalt rakendada 
turupõhiseid instrumente, millega 
eelistatakse jäätmetekke vältimist, 
ringlussevõttu ja korduskasutust. ELi 
siseturul ringlussevõttu segavad tõkked 
tuleks kõrvaldada ja olemasolevad 
jäätmetekke vältimise, korduskasutuse, 
ringlussevõtu, taaskasutuse ja vähem 
prügilas ladestamise eesmärgid läbi 
vaadata, et liikuda edasi ringmajanduse 
suunas, kus toimub massiline ressursside 
kasutamine ja järelejäävate jäätmete 

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vältida ja vähendada 
jäätmeteket ning eemalduda 
taaskasutatavate ja kompostitavate 
jäätmete puhul järk-järgult 
kõrvaldamisest, töötada välja kavandid, et
arendada välja vajalik ringlussevõtu ja 
taaskasutuse taristu, tagada ringlussevõtu 
kõrge kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti.



PE508.027v01-00 52/66 AM\931425ET.doc

ET

kogused on nullilähedased.

Or. en

Muudatusettepanek 263
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada turupõhiseid instrumente,
millega eelistatakse jäätmetekke vältimist, 
ringlussevõttu ja korduskasutust. ELi 
siseturul ringlussevõttu segavad tõkked 
tuleks kõrvaldada ja olemasolevad 
jäätmetekke vältimise, korduskasutuse, 
ringlussevõtu, taaskasutuse ja vähem 
prügilas ladestamise eesmärgid läbi 
vaadata, et liikuda edasi ringmajanduse 
suunas, kus toimub massiline ressursside 
kasutamine ja järelejäävate jäätmete 
kogused on nullilähedased.

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate ja 
mittekompostitavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada turupõhiseid instrumente, mis 
vastavad viieetapilisele jäätmehierarhiale.
ELi siseturul ringlussevõttu segavad 
tõkked tuleks kõrvaldada ja olemasolevad 
jäätmetekke vältimise, korduskasutuse, 
ringlussevõtu, taaskasutuse ja vähem 
prügilas ladestamise ajakavaga seonduvad
eesmärgid läbi vaadata, et liikuda edasi 
ringmajanduse suunas, kus toimub 
massiline ressursside kasutamine ja 
järelejäävate jäätmete kogused on 
nullilähedased.

Or. de
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Muudatusettepanek 264
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud 
ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, lõpetada järk-järgult 
jäätmete prügilasse ladestamine, tagada 
ringlussevõtu kõrge kvaliteet ja arendada 
sekundaarsete toorainete turgu. Ohtlikke 
jäätmeid tuleb käidelda nii, et 
minimeeritaks olulist kahjulikku mõju 
inimtervisele ja keskkonnale, nagu Rio+20 
tippkohtumisel kokku lepiti. Selle 
saavutamiseks tuleks igal pool ELis palju 
süstemaatilisemalt rakendada turupõhiseid 
instrumente, millega eelistatakse 
jäätmetekke vältimist, ringlussevõttu ja 
korduskasutust. ELi siseturul 
ringlussevõttu segavad tõkked tuleks 
kõrvaldada ja olemasolevad jäätmetekke 
vältimise, korduskasutuse, ringlussevõtu, 
taaskasutuse ja vähem prügilas ladestamise 
eesmärgid läbi vaadata, et liikuda edasi 
ringmajanduse suunas, kus toimub 
massiline ressursside kasutamine ja 
järelejäävate jäätmete kogused on 
nullilähedased.

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada riikide jäätmeteket
RKT suhtes, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada turupõhiseid instrumente, 
millega eelistatakse jäätmetekke vältimist, 
ringlussevõttu ja korduskasutust. ELi 
siseturul ringlussevõttu segavad tõkked 
tuleks kõrvaldada ja olemasolevad 
jäätmetekke vältimise, korduskasutuse, 
ringlussevõtu, taaskasutuse ja vähem 
prügilas ladestamise eesmärgid läbi 
vaadata, et liikuda edasi ringmajanduse 
suunas, kus toimub massiline ressursside 
kasutamine ja järelejäävate jäätmete 
kogused on nullilähedased.

Or. it
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Selgitus

Prügilasse ladestamise täielik lõpetamine aastaks 2020 ei ole realistlik. 

Muudatusettepanek 265
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada turupõhiseid instrumente, 
millega eelistatakse jäätmetekke vältimist, 
ringlussevõttu ja korduskasutust. ELi 
siseturul ringlussevõttu segavad tõkked 
tuleks kõrvaldada ja olemasolevad 
jäätmetekke vältimise, korduskasutuse, 
ringlussevõtu, taaskasutuse ja vähem 
prügilas ladestamise eesmärgid läbi 
vaadata, et liikuda edasi ringmajanduse 
suunas, kus toimub massiline ressursside 
kasutamine ja järelejäävate jäätmete 
kogused on nullilähedased.

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada juriidilisi ja majanduslikke 
stiimuleid, millega eelistatakse 
jäätmetekke vältimist, ringlussevõttu ja 
korduskasutust. Olemasolevad jäätmetekke 
vältimise, korduskasutuse, ringlussevõtu, 
taaskasutuse ja vähem prügilas ladestamise 
eesmärgid tuleks läbi vaadata, et liikuda 
edasi ringmajanduse suunas, kus toimub 
massiline ressursside kasutamine ja 
järelejäävate jäätmete kogused on 
nullilähedased.

Or. pt



AM\931425ET.doc 55/66 PE508.027v01-00

ET

Muudatusettepanek 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada turupõhiseid instrumente, 
millega eelistatakse jäätmetekke vältimist, 
ringlussevõttu ja korduskasutust. ELi 
siseturul ringlussevõttu segavad tõkked 
tuleks kõrvaldada ja olemasolevad 
jäätmetekke vältimise, korduskasutuse, 
ringlussevõtu, taaskasutuse ja vähem 
prügilas ladestamise eesmärgid läbi 
vaadata, et liikuda edasi ringmajanduse 
suunas, kus toimub massiline ressursside 
kasutamine ja järelejäävate jäätmete 
kogused on nullilähedased.

38. Jäätmete muutmine ressursiks,
saavutades 2020. aastaks nullilähedased 
olmejäätmete kogused, nagu on üles 
kutsutud ressursitõhususe tegevuskavas, 
nõuab ELi jäätmealaste õigusaktide 
täielikku rakendamist ja tõhustamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vältida jäätmeteket (sh 
toidujäätmete teket), saavutamaks 
märkimisväärne jäätmetekke 
vähendamine isiku kohta aastas
absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate ja 
mittekompostitavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, välja arvatud mõningad 
ohtlikud jäätmed, mille puhul on 
prügilasse ladestamine kõige ohutum 
kõrvaldamismeetod, edendada 
taaskasutust, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja mittetoksilised materjalitsüklid 
ning arendada sekundaarsete toorainete 
turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb käidelda nii, 
et minimeeritaks olulist kahjulikku mõju 
inimtervisele ja keskkonnale, nagu Rio+20 
tippkohtumisel kokku lepiti. Selle 
saavutamiseks tuleks igal pool ELis palju 
süstemaatilisemalt rakendada turupõhiseid 
instrumente, millega eelistatakse 
jäätmetekke vältimist, ringlussevõttu ja 
korduskasutust. Seetõttu ei tohiks 
järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus enam kulutada avaliku 
sektori rahalisi vahendeid prügilate 
taristule. ELi siseturul ringlussevõttu 
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segavad tõkked tuleks kõrvaldada ja 
olemasolevad jäätmetekke vältimise, 
korduskasutuse, ringlussevõtu, 
taaskasutuse ja vähem prügilas ladestamise 
eesmärgid läbi vaadata, et liikuda edasi 
ringmajanduse suunas, kus toimub 
massiline ressursside kasutamine ja 
järelejäävate jäätmete kogused on 
nullilähedased.

Or. en

Muudatusettepanek 267
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada turupõhiseid instrumente, 
millega eelistatakse jäätmetekke vältimist, 
ringlussevõttu ja korduskasutust. ELi 
siseturul ringlussevõttu segavad tõkked 
tuleks kõrvaldada ja olemasolevad 
jäätmetekke vältimise, korduskasutuse, 

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. Vedeljäätmete 
puhul tuleb seada prioriteediks kasutatud 
rasvade kogumine kohapeal, enne nende 
laskmist kanalisatsioonivõrku. On vaja 
veelgi pingutada, et vähendada jäätmeteket 
isiku kohta absoluutarvudes, piirata 
jäätmete energiakasutust nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, lõpetada järk-järgult 
jäätmete prügilasse ladestamine, tagada 
ringlussevõtu kõrge kvaliteet ja arendada 
sekundaarsete toorainete turgu. Ohtlikke 
jäätmeid tuleb käidelda nii, et 
minimeeritaks olulist kahjulikku mõju 
inimtervisele ja keskkonnale, nagu Rio+20 
tippkohtumisel kokku lepiti. Selle 
saavutamiseks tuleks igal pool ELis palju 
süstemaatilisemalt rakendada turupõhiseid 
instrumente, millega eelistatakse 
jäätmetekke vältimist, ringlussevõttu ja 
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ringlussevõtu, taaskasutuse ja vähem 
prügilas ladestamise eesmärgid läbi 
vaadata, et liikuda edasi ringmajanduse 
suunas, kus toimub massiline ressursside 
kasutamine ja järelejäävate jäätmete 
kogused on nullilähedased.

korduskasutust. ELi siseturul 
ringlussevõttu segavad tõkked tuleks 
kõrvaldada ja olemasolevad jäätmetekke 
vältimise, korduskasutuse, ringlussevõtu, 
taaskasutuse ja vähem prügilas ladestamise 
eesmärgid läbi vaadata, et liikuda edasi 
ringmajanduse suunas, kus toimub 
massiline ressursside kasutamine ja 
järelejäävate jäätmete kogused on 
nullilähedased.

Or. fr

Muudatusettepanek 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada turupõhiseid instrumente, 
millega eelistatakse jäätmetekke vältimist, 
ringlussevõttu ja korduskasutust. ELi 
siseturul ringlussevõttu segavad tõkked 
tuleks kõrvaldada ja olemasolevad 

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine, võttes 
jäätmetekke ja jäätmekäitluse üldise mõju 
puhul arvesse olelusringi kontseptsiooni, 
ja hõlmata jäätmete eri liike. On vaja 
veelgi pingutada, et vähendada jäätmeteket 
isiku kohta absoluutarvudes, piirata 
jäätmete energiakasutust nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, lõpetada järk-järgult 
jäätmete prügilasse ladestamine, tagada 
ringlussevõtu kõrge kvaliteet ja arendada 
sekundaarsete toorainete turgu. Ohtlikke 
jäätmeid tuleb käidelda nii, et 
minimeeritaks olulist kahjulikku mõju 
inimtervisele ja keskkonnale, nagu Rio+20 
tippkohtumisel kokku lepiti. Selle 
saavutamiseks tuleks igal pool ELis palju 
süstemaatilisemalt rakendada turupõhiseid 
instrumente, millega eelistatakse 
jäätmetekke vältimist, ringlussevõttu ja 
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jäätmetekke vältimise, korduskasutuse, 
ringlussevõtu, taaskasutuse ja vähem 
prügilas ladestamise eesmärgid läbi 
vaadata, et liikuda edasi ringmajanduse 
suunas, kus toimub massiline ressursside 
kasutamine ja järelejäävate jäätmete 
kogused on nullilähedased.

korduskasutust. ELi siseturul 
ringlussevõttu segavad tõkked tuleks 
kõrvaldada ja olemasolevad jäätmetekke 
vältimise, korduskasutuse, ringlussevõtu,
taaskasutuse ja vähem prügilas ladestamise 
eesmärgid läbi vaadata, et liikuda edasi 
ringmajanduse suunas, kus toimub 
massiline ressursside kasutamine ja 
järelejäävate jäätmete kogused on 
nullilähedased.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada turupõhiseid instrumente, 
millega eelistatakse jäätmetekke vältimist, 
ringlussevõttu ja korduskasutust. ELi 
siseturul ringlussevõttu segavad tõkked 
tuleks kõrvaldada ja olemasolevad 

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja mittetoksilised materjalitsüklid 
ning arendada sekundaarsete toorainete 
turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb käidelda nii, 
et minimeeritaks olulist kahjulikku mõju 
inimtervisele ja keskkonnale, nagu Rio+20 
tippkohtumisel kokku lepiti. Selle 
saavutamiseks tuleks igal pool ELis palju 
süstemaatilisemalt rakendada turupõhiseid 
instrumente, millega eelistatakse 
jäätmetekke vältimist, ringlussevõttu ja 
korduskasutust. ELi siseturul 
ringlussevõttu segavad tõkked tuleks 
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jäätmetekke vältimise, korduskasutuse, 
ringlussevõtu, taaskasutuse ja vähem 
prügilas ladestamise eesmärgid läbi 
vaadata, et liikuda edasi ringmajanduse 
suunas, kus toimub massiline ressursside 
kasutamine ja järelejäävate jäätmete 
kogused on nullilähedased.

kõrvaldada ja olemasolevad jäätmetekke 
vältimise, korduskasutuse, ringlussevõtu, 
taaskasutuse ja vähem prügilas ladestamise 
eesmärgid läbi vaadata, et liikuda edasi 
ringmajanduse suunas, kus toimub 
massiline ressursside kasutamine ja 
järelejäävate jäätmete kogused on 
nullilähedased.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada turupõhiseid instrumente, 
millega eelistatakse jäätmetekke vältimist, 
ringlussevõttu ja korduskasutust. ELi 
siseturul ringlussevõttu segavad tõkked 
tuleks kõrvaldada ja olemasolevad 
jäätmetekke vältimise, korduskasutuse, 
ringlussevõtu, taaskasutuse ja vähem 

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada eri turupõhiste instrumentide 
kombinatsioone, millega eelistatakse 
jäätmetekke vältimist, ringlussevõttu ja 
korduskasutust. ELi siseturul 
ringlussevõttu segavad tõkked tuleks 
kõrvaldada ja olemasolevad jäätmetekke 
vältimise, korduskasutuse, ringlussevõtu, 
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prügilas ladestamise eesmärgid läbi 
vaadata, et liikuda edasi ringmajanduse 
suunas, kus toimub massiline ressursside 
kasutamine ja järelejäävate jäätmete 
kogused on nullilähedased.

taaskasutuse ja vähem prügilas ladestamise 
eesmärgid läbi vaadata, et liikuda edasi 
ringmajanduse suunas, kus toimub 
massiline ressursside kasutamine ja 
järelejäävate jäätmete kogused on 
nullilähedased.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada turupõhiseid instrumente, 
millega eelistatakse jäätmetekke vältimist, 
ringlussevõttu ja korduskasutust. ELi 
siseturul ringlussevõttu segavad tõkked 
tuleks kõrvaldada ja olemasolevad 
jäätmetekke vältimise, korduskasutuse, 
ringlussevõtu, taaskasutuse ja vähem 
prügilas ladestamise eesmärgid läbi
vaadata, et liikuda edasi ringmajanduse 

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust (eelkõige jäätmete 
põletamise teel) nii, et see on lubatud 
ainult ringlusse mittevõetavate materjalide 
puhul, lõpetada järk-järgult jäätmete 
prügilasse ladestamine, tagada 
ringlussevõtu kõrge kvaliteet ja arendada 
sekundaarsete toorainete turgu. Ohtlikke 
jäätmeid tuleb käidelda nii, et 
minimeeritaks olulist kahjulikku mõju 
inimtervisele ja keskkonnale, nagu Rio+20 
tippkohtumisel kokku lepiti. Selle 
saavutamiseks tuleks igal pool ELis palju 
süstemaatilisemalt rakendada turupõhiseid 
instrumente, millega eelistatakse 
jäätmetekke vältimist, ringlussevõttu ja 
korduskasutust. ELi siseturul 
ringlussevõttu segavad tõkked tuleks 
kõrvaldada ja olemasolevad jäätmetekke 
vältimise, korduskasutuse, ringlussevõtu, 
taaskasutuse ja vähem prügilas ladestamise 
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suunas, kus toimub massiline ressursside 
kasutamine ja järelejäävate jäätmete 
kogused on nullilähedased.

eesmärgid läbi vaadata, et liikuda edasi 
ringmajanduse suunas, kus toimub 
massiline ressursside kasutamine ja 
järelejäävate jäätmete kogused on 
nullilähedased.

Or. lt

Muudatusettepanek 272
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada turupõhiseid instrumente, 
millega eelistatakse jäätmetekke vältimist, 
ringlussevõttu ja korduskasutust. ELi 
siseturul ringlussevõttu segavad tõkked 
tuleks kõrvaldada ja olemasolevad 
jäätmetekke vältimise, korduskasutuse, 
ringlussevõtu, taaskasutuse ja vähem 
prügilas ladestamise eesmärgid läbi 
vaadata, et liikuda edasi ringmajanduse 
suunas, kus toimub massiline ressursside 

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja 
hõlmata jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, et vähendada jäätmeteket isiku 
kohta absoluutarvudes, piirata jäätmete 
energiakasutust nii, et see on lubatud ainult 
ringlusse mittevõetavate materjalide puhul, 
lõpetada järk-järgult jäätmete prügilasse 
ladestamine, tagada ringlussevõtu kõrge 
kvaliteet ja arendada sekundaarsete 
toorainete turgu. Ohtlikke jäätmeid tuleb 
käidelda nii, et minimeeritaks olulist 
kahjulikku mõju inimtervisele ja 
keskkonnale, nagu Rio+20 tippkohtumisel 
kokku lepiti. Selle saavutamiseks tuleks 
igal pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada eri turupõhiste instrumentide 
kombinatsioone, millega eelistatakse 
jäätmetekke vältimist, ringlussevõttu ja 
korduskasutust. ELi siseturul 
ringlussevõttu segavad tõkked tuleks 
kõrvaldada ja olemasolevad jäätmetekke 
vältimise, korduskasutuse, ringlussevõtu, 
taaskasutuse ja vähem prügilas ladestamise 
eesmärgid läbi vaadata, et liikuda edasi 
ringmajanduse suunas, kus toimub 
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kasutamine ja järelejäävate jäätmete 
kogused on nullilähedased.

massiline ressursside kasutamine ja 
järelejäävate jäätmete kogused on 
nullilähedased.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it
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Muudatusettepanek 274
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 275
Richard Seeber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 39
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 276
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

39. Veesektori ressursitõhusust käsitletakse 
samuti prioriteedina, et saavutada vee hea 
seisund. Kuigi põuad ja veenappus 
mõjutavad üha suuremaid Euroopa alasid, 
raisatakse Euroopas ikka veel 20–40 % vett 

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

näiteks jaotusvõrgu lekete kaudu.
Modelleerimise põhjal võib otsustada, et 
ELis on tõhusaks veekasutuseks veel päris 
palju võimalusi, eelkõige mis puudutab 
selle ressursi jätkuvat ühisvarana 
käsitlemist seoses vee kogumise ja 
majandamisega. Peale selle on kasvava 
veenõudluse ja kliimamuutuse mõju tõttu 
oodata Euroopa veevarudele avalduva 
surve olulist suurenemist. Selle taustal 
peaksid liit ja liikmesriigid tegutsema, et 
2020. aastaks toimuks veevõtmine 
taastuvate veevarude piires, ning 
parandama veekasutuse tõhusust selliste 
turumehhanismide abil nagu näiteks vee 
tegelikku väärtust kajastava veehinna 
määramine. Edasiminekut hõlbustab 
tehnoloogiate, süsteemide ja
juhtimismudelite näitamine ja 
kasutuselevõtt, mis rajaneb Euroopa 
veealase innovatsioonipartnerluse 
strateegilise rakendamise kaval.

Or. pt

Muudatusettepanek 277
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

40. Kõigi nende valdkondade pikaajaline ja 
prognoositav poliitikaraamistik aitab 
stimuleerida investeeringute ja tegevuse 
taset, mis on vajalik 
keskkonnahoidlikumate tehnoloogiate turu 
täielikuks väljaarendamiseks ja 
jätkusuutlike ettevõtluslahenduste 
edendamiseks. Ressursitõhususe näitajad ja 
sihid on vajalikud selleks, et tagada avaliku 
ja erasektori otsustajatele vajalikud juhised 
majanduse ümberkujundamiseks. Nendest 
saavad käesoleva programmi lahutamatud 
osad, kui programmi suhtes liidu tasandil 

40. Kõigi nende valdkondade pikaajaline ja 
prognoositav poliitikaraamistik aitab 
stimuleerida investeeringute ja tegevuse 
taset, mis on vajalik 
keskkonnahoidlikumate tehnoloogiate turu 
täielikuks väljaarendamiseks ja 
jätkusuutlike ettevõtluslahenduste 
edendamiseks. Ressursitõhususe näitajad ja 
sihid, arvestades liikmesriigi konkreetset 
olukorda, on vajalikud selleks, et tagada 
avaliku ja erasektori otsustajatele vajalikud 
juhised majanduse ümberkujundamiseks.
Nendest saavad käesoleva programmi 
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kokkuleppele jõutakse. lahutamatud osad, kui programmi suhtes 
liidu tasandil kokkuleppele jõutakse.

Or. en

Muudatusettepanek 278
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Ettepanek võtta vastu otsus
1. lisa – punkt 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

40. Kõigi nende valdkondade pikaajaline ja 
prognoositav poliitikaraamistik aitab 
stimuleerida investeeringute ja tegevuse
taset, mis on vajalik 
keskkonnahoidlikumate tehnoloogiate turu 
täielikuks väljaarendamiseks ja 
jätkusuutlike ettevõtluslahenduste 
edendamiseks. Ressursitõhususe näitajad 
ja sihid on vajalikud selleks, et tagada 
avaliku ja erasektori otsustajatele vajalikud 
juhised majanduse ümberkujundamiseks.
Nendest saavad käesoleva programmi 
lahutamatud osad, kui programmi suhtes 
liidu tasandil kokkuleppele jõutakse.

40. Kõigi nende valdkondade pikaajaline ja 
prognoositav poliitikaraamistik aitab 
stimuleerida investeeringute ja tegevuse 
taset, mis on vajalik 
keskkonnahoidlikumate tehnoloogiate turu 
täielikuks väljaarendamiseks ja 
jätkusuutlike ettevõtluslahenduste 
edendamiseks. Ressursitõhususe näitajaid 
ja sihte vee-, maa-, materjali- ja CO2-
jalajälje osas on 2015. aastaks vaja
selleks, et tagada avaliku ja erasektori 
otsustajatele vajalikud juhised majanduse 
ümberkujundamiseks. Nendest saavad 
käesoleva programmi lahutamatud osad, 
kui programmi suhtes liidu tasandil 
kokkuleppele jõutakse.

Or. en


