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Muudatusettepanek 405
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Selleks et parandada 
keskkonnapoliitika aluseks olevat 
tõendusbaasi, tagatakse käesoleva 
programmiga 2020. aastaks järgmist.

71. Selleks et parandada 
keskkonnapoliitika aluseks olevat 
tõendusbaasi, tuleks käesoleva 
programmiga 2020. aastaks tagada 
järgmist.

Or. it

Muudatusettepanek 406
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Selleks et parandada 
keskkonnapoliitika aluseks olevat 
tõendusbaasi, tagatakse käesoleva 
programmiga 2020. aastaks järgmist.

71. Selleks et parandada 
keskkonnapoliitika aluseks olevat 
teadmus- ja tõendusbaasi, tagatakse
käesoleva programmiga 2020. aastaks 
järgmist.

Or. en

Muudatusettepanek 407
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Poliitikakujundajatel ja ettevõtjatel on 
tugevam alus, mille põhjal töötada välja ja 
rakendada keskkonna- ja kliimapoliitikat, 
sealhulgas mõõta kulusid ja kasu.

(a) Poliitikakujundajatel ja ettevõtjatel on 
tugevam alus, mille põhjal töötada välja ja 
rakendada keskkonna- ja kliimapoliitikat, 
sealhulgas mõõta tegevuse või 
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tegevusetuse kulusid ja kasu.

Or. en

Selgitus

Raportööri esitatud ühiste muudatusettepanekute alternatiivne versioon. Tegevuse ja 
tegevusetuse kulusid ja kasu käsitleva sõnastuse ühtlustamine tekstis.

Muudatusettepanek 408
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Suurendatakse uute toodete, 
menetluste ja tehnoloogiaga kaasnevate 
ohtude hindamiseks kasutatavaid ELi 
teadusuuringute rahastamisvahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kooskõlastada uurimisalaseid 
jõupingutusi ELi ja liikmesriikide tasandil 
ning suunata neid kõrvaldama peamisi 
keskkonnaalastes teadmistes esinevaid 
lünki, sealhulgas keskkonnariskide 
murdepunkte.

(a) Kooskõlastada uurimisalaseid 
jõupingutusi ELi ja liikmesriikide tasandil 
ning suunata neid kõrvaldama peamisi 
keskkonnaalastes teadmistes esinevaid 
lünki, sealhulgas keskkonnariskide 
murdepunkte, mis on esile toodud Maa 
taluvuspiiride kontseptsioonis.

Or. en
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Muudatusettepanek 410
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kooskõlastada uurimisalaseid 
jõupingutusi ELi ja liikmesriikide tasandil 
ning suunata neid kõrvaldama peamisi 
keskkonnaalastes teadmistes esinevaid 
lünki, sealhulgas keskkonnariskide 
murdepunkte.

(a) Kooskõlastada, edendada ja koondada
uurimisalaseid jõupingutusi ELi ja 
liikmesriikide tasandil ning suunata neid 
kõrvaldama peamisi keskkonnaalastes 
teadmistes esinevaid lünki, sealhulgas 
keskkonnariskide murdepunkte.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kooskõlastada uurimisalaseid 
jõupingutusi ELi ja liikmesriikide tasandil 
ning suunata neid kõrvaldama peamisi 
keskkonnaalastes teadmistes esinevaid 
lünki, sealhulgas keskkonnariskide 
murdepunkte.

(a) Kooskõlastada, edendada ja koondada
uurimisalaseid jõupingutusi ELi ja 
liikmesriikide tasandil ning suunata neid 
kõrvaldama peamisi keskkonnaalastes 
teadmistes esinevaid lünki, sealhulgas 
keskkonnariskide murdepunkte.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Kooskõlastada uurimisalaseid 
jõupingutusi ELi ja liikmesriikide tasandil 

(a) Vältida teadusuuringuteks määratud 
eelarve vähendamist, kooskõlastades ja 
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ning suunata neid kõrvaldama peamisi 
keskkonnaalastes teadmistes esinevaid 
lünki, sealhulgas keskkonnariskide 
murdepunkte.

koondades uurimisalaseid jõupingutusi ELi 
ja liikmesriikide tasandil ning suunates 
neid kõrvaldama peamisi keskkonnaalastes 
teadmistes esinevaid lünki, sealhulgas 
keskkonnariskide murdepunkte.

Or. es

Muudatusettepanek 413
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Võtta vastu süstemaatiline 
lähenemisviis riskijuhtimisele.

(b) Võtta vastu süstemaatiline ja 
integreeritud lähenemisviis 
riskijuhtimisele, lähtudes 
ettevaatuspõhimõttest ja 
ennetustegevusest, põhimõttest, et saastaja 
maksab, põhimõttest, et saaste 
kõrvaldatakse selle tekkekohas, ning 
proportsionaalsuse põhimõttest.

Or. en

Selgitus

Sama sõnastus, nagu raportööri esitatud ühistes muudatusettepanekutes.

Muudatusettepanek 414
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Võtta vastu süstemaatiline 
lähenemisviis riskijuhtimisele.

(b) Võtta vastu süstemaatiline ja 
integreeritud lähenemisviis 
riskijuhtimisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 415
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Võtta vastu süstemaatiline 
lähenemisviis riskijuhtimisele.

(b) Võtta vastu süstemaatiline ja 
integreeritud lähenemisviis 
riskijuhtimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 416
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Lihtsustada, ühtlustada ja ajakohastada 
keskkonda ja kliimamuutusi käsitlevate 
andmete ja teabe kogumist, haldamist ja 
jagamist.

(c) Lihtsustada, ühtlustada ja ajakohastada 
keskkonda ja kliimamuutusi käsitlevate 
andmete ja teabe kogumist, haldamist ja 
jagamist kõigis ELi keskkonna- ja 
kliimapoliitika tsükli etappides.

Or. en

Muudatusettepanek 417
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Lihtsustada, ühtlustada ja ajakohastada 
keskkonda ja kliimamuutusi käsitlevate 
andmete ja teabe kogumist, haldamist ja 
jagamist.

(c) Lihtsustada, ühtlustada ja ajakohastada 
keskkonda ja kliimamuutusi käsitlevate 
andmete ja teabe kogumist, haldamist ja 
jagamist, muu hulgas arendades ja 
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rakendades Euroopa ühist 
keskkonnateabesüsteemi.

Or. en

Selgitus

Raportööri ühiste muudatusettepanekute hulka kuuluv muudatus.

Muudatusettepanek 418
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Lihtsustada, ühtlustada ja ajakohastada 
keskkonda ja kliimamuutusi käsitlevate 
andmete ja teabe kogumist, haldamist ja 
jagamist.

(c) Lihtsustada, ühtlustada ja ajakohastada 
keskkonda ja kliimamuutusi käsitlevate 
andmete ja teabe kogumist, haldamist ja 
jagamist kõigis ELi keskkonna- ja 
kliimapoliitika tsükli etappides.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Koostada terviklik hinnang kestliku 
biomassivaru kättesaadavuse ning 
võistlevate kasutusviiside ja -vajaduste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 420
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 71 – lõik 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) Koostada kemikaalidega 
kokkupuudet ja nende toksilisust käsitlev 
põhjalik teadmusbaas, mis toetab ELi 
strateegiat toksiinivaba keskkonna jaoks.

Or. en

(Seotud samade autorite muudatusettepanekuga punkti 52 lõigu 2 punkti d kohta.)

Selgitus

Keskkonnapoliitika tõendusbaasi täiustamiseks tuleks lisada nõue koostada põhjalik 
teadmusbaas kemikaalidega kokkupuute ja nende toksilisuse kohta, mis toetaks ELi 
strateegiat toksiinivaba keskkonna jaoks.

Muudatusettepanek 421
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

72. Eespool nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud jõupingutused 
nõuavad piisavaid investeeringuid avaliku 
ja erasektori rahalistest vahenditest. 
Samal ajal kui mitmed riigid püüavad 
tulla toime majandus- ja finantskriisiga, 
pakub vajadus majandusreformide ja 
valitsemissektori võla vähendamise järele 
uusi võimalusi kiireks edasiminekuks 
ressursitõhusa ja vähese CO2-heitega 
majanduse suunas.

välja jäetud

Or. pt
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Muudatusettepanek 422
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 72

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

72. Eespool nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud jõupingutused 
nõuavad piisavaid investeeringuid avaliku 
ja erasektori rahalistest vahenditest. Samal 
ajal kui mitmed riigid püüavad tulla toime 
majandus- ja finantskriisiga, pakub 
vajadus majandusreformide ja 
valitsemissektori võla vähendamise järele 
uusi võimalusi kiireks edasiminekuks 
ressursitõhusa ja vähese CO2-heitega 
majanduse suunas.

72. Eespool nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud jõupingutused 
nõuavad piisavaid investeeringuid avaliku 
ja erasektori rahalistest vahenditest. Samal 
ajal kui mitmed riigid püüavad tulla toime 
majandus- ja finantskriisiga, võib 
liikumine ressursitõhusama vähese CO2-
heitega majanduse poole anda võimaluse 
teostada majanduskasvu kiirendamiseks 
ja seega riigivõla vähendamiseks 
vajalikke reforme.

Or. it

Muudatusettepanek 423
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

73. Praegu on mõnes valdkonnas raske 
investeeringuid ligi meelitada, sest turu 
hinnasignaalid puuduvad või need on 
moonutatud, mis on tingitud 
keskkonnakulude puudulikust 
arvestamisest või keskkonnakahjulikuks 
tegevuseks ettenähtud riiklikest toetustest.

73. Keskkonnapoliitika rakendamiseks on 
vaja riigieelarvet ja sobiva erialase 
karjääriväljavaatega ametikohtade arvu 
suurendamist riiklikes, piirkondlikes ning 
kohalikes haldusasutustes, kuid mõnedes 
liikmesriikides on see nn 
kokkuhoiupoliitika ja riigi kulutuste 
kärpimise tulemusel võimatuks 
muudetud; keskkonnapoliitika 
eesmärkide saavutamiseks peab EL 
nimetatud poliitika läbi vaatama.

Or. pt 
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Muudatusettepanek 424
João Ferreira, Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

74. Liit ja liikmesriigid peavad kehtestama 
õiged tingimused, et tagada, et keskkonna 
välismõjusid hinnataks piisavalt ning et 
erasektorile saadetaks õiged turusignaalid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju. See hõlmab 
saastaja maksab-põhimõtte kohaldamist 
süstemaatilisemalt nii keskkonnale 
kahjulike toetuste järkjärgulise kaotamise 
kaudu kui ka üleminekuga tööjõu 
maksustamiselt saastamise 
maksustamisele. Kuna loodusvarad 
muutuvad aina napimaks, võivad 
suureneda nende omamise või 
ainukasutamisega seotud majandusrent ja 
kasum. Riiklik sekkumine, mille eesmärk 
on tagada, et selline majandusrent ei 
oleks liiga suur ning et võetaks arvesse 
välismõju, toob kaasa kõnealuste varade
tõhusama kasutamise ning see aitab 
vältida turumoonutusi ning tekitada 
riigile tulu. Keskkonna ja kliimaga seotud 
prioriteete järgitakse Euroopa poolaasta 
raames, kus need on tähtsal kohal
üksikute liikmesriikide jätkusuutliku 
majanduskasvu väljavaadetes, mille kohta 
on esitatud riigipõhised soovitused. Muid
turupõhiseid vahendeid, nt tasu 
ökosüsteemiteenuste eest, tuleks kasutada 
ELi ja riiklikul tasandil laialdasemalt, et 
soodustada erasektori kaasatust ja 
edendada looduskapitali säästvat 
majandamist.

74. Liit ja liikmesriigid peavad kehtestama 
õiged tingimused, et seada looduse ja 
kogukonna seisund erakapitali 
kogumisest tähtsamale kohale, millega 
tagatakse võrdsus ja sotsiaalne õiglus, 
seada majandusdemokraatia põhimõtted 
turuseadustest kõrgemale ja luua 
tingimused, millega tagatakse, et 
keskkonna välismõjusid võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ning et erasektorile
saadetakse õiged signaalid reguleeritud 
turu kohta, võttes nõuetekohaselt arvesse 
mis tahes kahjulikku sotsiaalset mõju.
Kuna loodusvarad muutuvad aina 
napimaks, saab aina olulisemaks, et need 
kuuluksid avalikule sektorile või 
muudetaks järk-järgult avaliku sektori 
varadeks, et tagada keskkonnahoidlik 
üldine juurdepääs, mis on kvaliteetse 
avaliku teenuse tundemärk. Riiklik 
sekkumine tagab, et niisuguste teenustega 
seotud rent ei oleks liiga suur, tagades
kõnealuste varade tõhusa ja üldiselt 
kättesaadava kasutamise. Keskkonna ja 
kliimaga seotud prioriteete järgitakse 
üksikute liikmesriikide vajaliku
jätkusuutliku majanduskasvu raames, mille 
kohta on esitatud riigipõhised soovitused.
Muid turu reguleerimise vahendeid tuleks 
kasutada ELi ja riiklikul tasandil 
laialdasemalt, et soodustada avaliku 
sektori kaasatust ja edendada loodusvarade
säästvat majandamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 425
Giancarlo Scottà
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

74. Liit ja liikmesriigid peavad kehtestama 
õiged tingimused, et tagada, et keskkonna 
välismõjusid hinnataks piisavalt ning et 
erasektorile saadetaks õiged turusignaalid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju. See hõlmab 
saastaja maksab-põhimõtte kohaldamist 
süstemaatilisemalt nii keskkonnale 
kahjulike toetuste järkjärgulise kaotamise 
kaudu kui ka üleminekuga tööjõu 
maksustamiselt saastamise 
maksustamisele. Kuna loodusvarad 
muutuvad aina napimaks, võivad 
suureneda nende omamise või 
ainukasutamisega seotud majandusrent ja 
kasum. Riiklik sekkumine, mille eesmärk 
on tagada, et selline majandusrent ei oleks 
liiga suur ning et võetaks arvesse 
välismõju, toob kaasa kõnealuste varade 
tõhusama kasutamise ning see aitab vältida 
turumoonutusi ning tekitada riigile tulu. 
Keskkonna ja kliimaga seotud prioriteete 
järgitakse Euroopa poolaasta raames, kus 
need on tähtsal kohal üksikute 
liikmesriikide jätkusuutliku majanduskasvu 
väljavaadetes, mille kohta on esitatud 
riigipõhised soovitused. Muid 
turupõhiseid vahendeid, nt tasu 
ökosüsteemiteenuste eest, tuleks kasutada
ELi ja riiklikul tasandil laialdasemalt, et 
soodustada erasektori kaasatust ja 
edendada looduskapitali säästvat 
majandamist.

74. Liit ja liikmesriigid peavad kehtestama 
õiged tingimused, et tagada, et keskkonna 
välismõjusid hinnataks piisavalt ning et 
erasektorile saadetaks õiged turusignaalid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju. See hõlmab 
saastaja maksab-põhimõtte kohaldamist 
süstemaatilisemalt, keskkonnale kahjulike 
toetuste järkjärgulise kaotamise kaudu. 
Kuna loodusvarad muutuvad aina 
napimaks, võivad suureneda nende 
omamise või ainukasutamisega seotud 
majandusrent ja kasum. Riiklik sekkumine, 
mille eesmärk on tagada, et selline 
majandusrent ei oleks liiga suur ning et 
võetaks arvesse välismõju, toob kaasa 
kõnealuste varade tõhusama kasutamise 
ning see aitab vältida turumoonutusi ning 
tekitada riigile tulu. Keskkonna ja kliimaga 
seotud prioriteete järgitakse Euroopa 
poolaasta raames, kus need on tähtsal kohal 
üksikute liikmesriikide jätkusuutliku 
majanduskasvu väljavaadetes, mille kohta 
on esitatud riigipõhised soovitused. ELi ja 
riiklikul tasandil tuleks soodustada
erasektori kaasatust ja edendada 
looduskapitali säästvat majandamist.

Or. it

Muudatusettepanek 426
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

74. Liit ja liikmesriigid peavad kehtestama 
õiged tingimused, et tagada, et keskkonna 
välismõjusid hinnataks piisavalt ning et
erasektorile saadetaks õiged turusignaalid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju. See hõlmab
saastaja maksab-põhimõtte kohaldamist 
süstemaatilisemalt nii keskkonnale 
kahjulike toetuste järkjärgulise kaotamise 
kaudu kui ka üleminekuga tööjõu 
maksustamiselt saastamise 
maksustamisele. Kuna loodusvarad 
muutuvad aina napimaks, võivad 
suureneda nende omamise või 
ainukasutamisega seotud majandusrent ja 
kasum. Riiklik sekkumine, mille eesmärk 
on tagada, et selline majandusrent ei oleks 
liiga suur ning et võetaks arvesse 
välismõju, toob kaasa kõnealuste varade 
tõhusama kasutamise ning see aitab vältida 
turumoonutusi ning tekitada riigile tulu.
Keskkonna ja kliimaga seotud prioriteete 
järgitakse Euroopa poolaasta raames, kus 
need on tähtsal kohal üksikute 
liikmesriikide jätkusuutliku majanduskasvu 
väljavaadetes, mille kohta on esitatud 
riigipõhised soovitused. Muid turupõhiseid 
vahendeid, nt tasu ökosüsteemiteenuste 
eest, tuleks kasutada ELi ja riiklikul 
tasandil laialdasemalt, et soodustada 
erasektori kaasatust ja edendada 
looduskapitali säästvat majandamist.

74. Liit ja liikmesriigid peaksid kaaluma 
õigete tingimuste loomist, mis 
võimaldaksid keskkonna välismõjusid 
piisavalt hinnata ning saata erasektorile 
õiged turusignaalid, võttes nõuetekohaselt 
arvesse mis tahes kahjulikku
majanduslikku ja sotsiaalset mõju. See
võib hõlmata saastaja maksab-põhimõtte 
kohaldamist süstemaatilisemalt nii 
keskkonnale kahjulike toetuste 
järkjärgulise kaotamise kaudu kui ka 
üleminekuga tööjõu maksustamiselt 
saastamise maksustamisele neutraalsel 
viisil. Kuna loodusvarad muutuvad aina 
napimaks, võivad suureneda nende 
omamise või ainukasutamisega seotud 
majandusrent ja kasum. Riiklik sekkumine, 
mille eesmärk on tagada, et selline 
majandusrent ei oleks liiga suur ning et 
võetaks arvesse välismõju, toob kaasa 
kõnealuste varade tõhusama kasutamise 
ning see aitab vältida turumoonutusi ning 
tekitada riigile tulu. Keskkonna ja kliimaga 
seotud prioriteete järgitakse Euroopa 
poolaasta raames, kus need on tähtsal kohal 
üksikute liikmesriikide jätkusuutliku 
majanduskasvu väljavaadetes, mille kohta 
on esitatud riigipõhised soovitused. Muid 
turupõhiseid vahendeid, nt tasu 
ökosüsteemiteenuste eest, tuleks kasutada 
ELi ja riiklikul tasandil laialdasemalt, et 
soodustada erasektori kaasatust ja 
edendada looduskapitali säästvat 
majandamist.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Jean-Pierre Audy
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

74. Liit ja liikmesriigid peavad kehtestama 
õiged tingimused, et tagada, et keskkonna 
välismõjusid hinnataks piisavalt ning et 
erasektorile saadetaks õiged turusignaalid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju. See hõlmab 
saastaja maksab-põhimõtte kohaldamist 
süstemaatilisemalt nii keskkonnale 
kahjulike toetuste järkjärgulise kaotamise 
kaudu kui ka üleminekuga tööjõu 
maksustamiselt saastamise 
maksustamisele. Kuna loodusvarad 
muutuvad aina napimaks, võivad 
suureneda nende omamise või 
ainukasutamisega seotud majandusrent ja
kasum. Riiklik sekkumine, mille eesmärk 
on tagada, et selline majandusrent ei oleks 
liiga suur ning et võetaks arvesse 
välismõju, toob kaasa kõnealuste varade 
tõhusama kasutamise ning see aitab vältida 
turumoonutusi ning tekitada riigile tulu. 
Keskkonna ja kliimaga seotud prioriteete 
järgitakse Euroopa poolaasta raames, kus 
need on tähtsal kohal üksikute 
liikmesriikide jätkusuutliku majanduskasvu 
väljavaadetes, mille kohta on esitatud 
riigipõhised soovitused. Muid turupõhiseid 
vahendeid, nt tasu ökosüsteemiteenuste 
eest, tuleks kasutada ELi ja riiklikul 
tasandil laialdasemalt, et soodustada 
erasektori kaasatust ja edendada 
looduskapitali säästvat majandamist.

74. Liit ja liikmesriigid peavad kehtestama 
õiged tingimused, et tagada, et keskkonna 
välismõjusid hinnataks piisavalt ning et 
erasektorile saadetaks õiged turusignaalid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju. See hõlmab 
saastaja maksab-põhimõtte kohaldamist 
süstemaatilisemalt nii keskkonnale 
kahjulike toetuste järkjärgulise kaotamise 
kaudu kui ka üleminekuga tööjõu 
maksustamiselt saastamise 
maksustamisele. Kuna loodusvarad 
muutuvad aina napimaks, võivad 
suureneda nende omamise või 
ainukasutamisega seotud majandusrent ja 
kasum. Riiklik sekkumine, mille eesmärk 
on tagada, et võetaks arvesse välismõju, 
toob kaasa kõnealuste varade tõhusama 
kasutamise ning see aitab vältida 
turumoonutusi ning tekitada riigile tulu. 
Keskkonna ja kliimaga seotud prioriteete 
järgitakse Euroopa poolaasta raames, kus 
need on tähtsal kohal üksikute 
liikmesriikide jätkusuutliku majanduskasvu 
väljavaadetes, mille kohta on esitatud 
riigipõhised soovitused. Muid turupõhiseid 
vahendeid, nt tasu ökosüsteemiteenuste 
eest, tuleks kasutada ELi ja riiklikul 
tasandil laialdasemalt, et soodustada 
erasektori kaasatust ja edendada 
looduskapitali säästvat majandamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 428
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 74
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

74. Liit ja liikmesriigid peavad kehtestama 
õiged tingimused, et tagada, et keskkonna 
välismõjusid hinnataks piisavalt ning et 
erasektorile saadetaks õiged turusignaalid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju. See hõlmab 
saastaja maksab-põhimõtte kohaldamist 
süstemaatilisemalt nii keskkonnale 
kahjulike toetuste järkjärgulise kaotamise 
kaudu kui ka üleminekuga tööjõu 
maksustamiselt saastamise 
maksustamisele. Kuna loodusvarad 
muutuvad aina napimaks, võivad 
suureneda nende omamise või 
ainukasutamisega seotud majandusrent ja 
kasum. Riiklik sekkumine, mille eesmärk 
on tagada, et selline majandusrent ei oleks 
liiga suur ning et võetaks arvesse 
välismõju, toob kaasa kõnealuste varade 
tõhusama kasutamise ning see aitab vältida 
turumoonutusi ning tekitada riigile tulu. 
Keskkonna ja kliimaga seotud prioriteete 
järgitakse Euroopa poolaasta raames, kus 
need on tähtsal kohal üksikute 
liikmesriikide jätkusuutliku majanduskasvu 
väljavaadetes, mille kohta on esitatud 
riigipõhised soovitused. Muid turupõhiseid 
vahendeid, nt tasu ökosüsteemiteenuste 
eest, tuleks kasutada ELi ja riiklikul 
tasandil laialdasemalt, et soodustada 
erasektori kaasatust ja edendada 
looduskapitali säästvat majandamist.

74. Liit ja liikmesriigid peavad kehtestama 
õiged tingimused, et tagada, et keskkonna 
välismõjusid hinnataks piisavalt ning et 
erasektorile saadetaks õiged turusignaalid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju. See hõlmab 
saastaja maksab-põhimõtte kohaldamist 
süstemaatilisemalt nii keskkonnale 
kahjulike toetuste järkjärgulise kaotamise 
kaudu, üleminekuga tööjõu maksustamiselt 
saastamise maksustamisele kui ka tööga 
selle nimel, et tagada kogu liidus ühtne 
keskkonnasäästliku maksustamise tase. 
Kuna loodusvarad muutuvad aina 
napimaks, võivad suureneda nende 
omamise või ainukasutamisega seotud 
majandusrent ja kasum. Riiklik sekkumine, 
mille eesmärk on tagada, et selline 
majandusrent ei oleks liiga suur ning et 
võetaks arvesse välismõju, toob kaasa 
kõnealuste varade tõhusama kasutamise 
ning see aitab vältida turumoonutusi ning 
tekitada riigile tulu. Keskkonna ja kliimaga 
seotud prioriteete järgitakse Euroopa 
poolaasta raames, kus need on tähtsal kohal 
üksikute liikmesriikide jätkusuutliku 
majanduskasvu väljavaadetes, mille kohta 
on esitatud riigipõhised soovitused. Muid 
turupõhiseid vahendeid, nt tasu 
ökosüsteemiteenuste eest, tuleks kasutada 
ELi ja riiklikul tasandil laialdasemalt, et 
soodustada erasektori kaasatust ja 
edendada looduskapitali säästvat 
majandamist.

Or. en

Selgitus

Et vähendada keskkonda kahjustavat käitumist ja tagada kõigile ettevõtetele võrdsed 
tingimused, tuleks kogu liidus kehtestada ühtne keskkonnasäästliku maksustamise tase.
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Muudatusettepanek 429
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

74. Liit ja liikmesriigid peavad kehtestama 
õiged tingimused, et tagada, et keskkonna 
välismõjusid hinnataks piisavalt ning et 
erasektorile saadetaks õiged turusignaalid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju. See hõlmab 
saastaja maksab-põhimõtte kohaldamist 
süstemaatilisemalt nii keskkonnale 
kahjulike toetuste järkjärgulise kaotamise 
kaudu kui ka üleminekuga tööjõu 
maksustamiselt saastamise 
maksustamisele. Kuna loodusvarad 
muutuvad aina napimaks, võivad 
suureneda nende omamise või 
ainukasutamisega seotud majandusrent ja 
kasum. Riiklik sekkumine, mille eesmärk 
on tagada, et selline majandusrent ei oleks 
liiga suur ning et võetaks arvesse 
välismõju, toob kaasa kõnealuste varade 
tõhusama kasutamise ning see aitab vältida 
turumoonutusi ning tekitada riigile tulu. 
Keskkonna ja kliimaga seotud prioriteete 
järgitakse Euroopa poolaasta raames, kus 
need on tähtsal kohal üksikute 
liikmesriikide jätkusuutliku majanduskasvu 
väljavaadetes, mille kohta on esitatud 
riigipõhised soovitused. Muid turupõhiseid 
vahendeid, nt tasu ökosüsteemiteenuste 
eest, tuleks kasutada ELi ja riiklikul 
tasandil laialdasemalt, et soodustada 
erasektori kaasatust ja edendada 
looduskapitali säästvat majandamist.

74. Liit ja liikmesriigid peavad kehtestama 
õiged tingimused, et tagada, et keskkonna 
välismõjusid hinnataks piisavalt ning et 
erasektorile saadetaks õiged turusignaalid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju. See hõlmab 
saastaja maksab-põhimõtte kohaldamist 
süstemaatilisemalt nii keskkonnale 
kahjulike toetuste järkjärgulise kaotamise 
kaudu kui ka üleminekuga tööjõu 
maksustamiselt saastamise ja ressursside 
tarbimise maksustamisele. Kuna 
loodusvarad muutuvad aina napimaks, 
võivad suureneda nende omamise või 
ainukasutamisega seotud majandusrent ja 
kasum. Riiklik sekkumine, mille eesmärk 
on tagada, et selline majandusrent ei oleks 
liiga suur ning et võetaks arvesse 
välismõju, toob kaasa kõnealuste varade 
tõhusama kasutamise ning see aitab vältida 
turumoonutusi ning tekitada riigile tulu. 
Keskkonna ja kliimaga seotud prioriteete 
järgitakse Euroopa poolaasta raames 
põhinäitajate kasutuselevõtmise abil, kus 
need on tähtsal kohal üksikute 
liikmesriikide jätkusuutliku majanduskasvu
väljavaadetes, mille kohta on esitatud 
riigipõhised soovitused. Muid turupõhiseid 
vahendeid, nt tasu ökosüsteemiteenuste 
eest, tuleks kasutada ELi ja riiklikul 
tasandil laialdasemalt, et soodustada 
erasektori kaasatust ja edendada 
looduskapitali säästvat majandamist.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Ewald Stadler
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

74. Liit ja liikmesriigid peavad kehtestama 
õiged tingimused, et tagada, et keskkonna 
välismõjusid hinnataks piisavalt ning et 
erasektorile saadetaks õiged turusignaalid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju. See hõlmab 
saastaja maksab-põhimõtte kohaldamist 
süstemaatilisemalt nii keskkonnale 
kahjulike toetuste järkjärgulise kaotamise 
kaudu kui ka üleminekuga tööjõu 
maksustamiselt saastamise 
maksustamisele. Kuna loodusvarad 
muutuvad aina napimaks, võivad 
suureneda nende omamise või 
ainukasutamisega seotud majandusrent ja 
kasum. Riiklik sekkumine, mille eesmärk 
on tagada, et selline majandusrent ei oleks 
liiga suur ning et võetaks arvesse 
välismõju, toob kaasa kõnealuste varade 
tõhusama kasutamise ning see aitab vältida 
turumoonutusi ning tekitada riigile tulu. 
Keskkonna ja kliimaga seotud prioriteete 
järgitakse Euroopa poolaasta raames, kus 
need on tähtsal kohal üksikute 
liikmesriikide jätkusuutliku majanduskasvu 
väljavaadetes, mille kohta on esitatud 
riigipõhised soovitused. Muid turupõhiseid 
vahendeid, nt tasu ökosüsteemiteenuste 
eest, tuleks kasutada ELi ja riiklikul 
tasandil laialdasemalt, et soodustada 
erasektori kaasatust ja edendada 
looduskapitali säästvat majandamist.

74. Liit ja liikmesriigid peavad kehtestama 
õiged tingimused, et tagada, et keskkonna 
välismõjusid hinnataks piisavalt ning et 
erasektorile saadetaks õiged turusignaalid, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju. See hõlmab 
saastaja maksab-põhimõtte kohaldamist 
süstemaatilisemalt nii keskkonnale 
kahjulike toetuste järkjärgulise kaotamise 
kaudu kui ka üleminekuga tööjõu 
maksustamiselt saastamise 
maksustamisele. See üleminek ei tohi aga 
kaasa tuua töökohtade ümberpaigutamist.
Kuna loodusvarad muutuvad aina 
napimaks, võivad suureneda nende 
omamise või ainukasutamisega seotud 
majandusrent ja kasum. Riiklik sekkumine, 
mille eesmärk on tagada, et selline 
majandusrent ei oleks liiga suur ning et 
võetaks arvesse välismõju, toob kaasa 
kõnealuste varade tõhusama kasutamise 
ning see aitab vältida turumoonutusi ning 
tekitada riigile tulu. Keskkonna ja kliimaga 
seotud prioriteete järgitakse Euroopa 
poolaasta raames, kus need on tähtsal kohal 
üksikute liikmesriikide jätkusuutliku 
majanduskasvu väljavaadetes, mille kohta 
on esitatud riigipõhised soovitused. Muid 
turupõhiseid vahendeid, nt tasu 
ökosüsteemiteenuste eest, tuleks kasutada 
ELi ja riiklikul tasandil laialdasemalt, et 
soodustada erasektori kaasatust ja 
edendada looduskapitali säästvat 
majandamist.

Or. de

Selgitus

Suur maksukoormus sunnib juba nüüd tööandjaid asukohta vahetama. Keskkonnameetmed ei 
tohi seda olukorda teravdada.
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Muudatusettepanek 431
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. pt

Muudatusettepanek 432
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

77. Lisaks sellisele eesmärkide 
arvessevõtmisele võimaldaks integreeritud 
projektide lisamine LIFE-programmi 
rahalisi vahendeid strateegilisemal ja 

77. Lisaks sellisele eesmärkide 
arvessevõtmisele võimaldaks integreeritud 
projektide lisamine LIFE-programmi 
rahalisi vahendeid strateegilisemal ja 
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kulutõhusamal moel kombineerida ja viia 
paremini vastavusse poliitika 
prioriteetidega, et toetada keskkonna- ja 
kliimameetmeid.

kulutõhusamal moel kombineerida ja viia 
paremini vastavusse poliitika 
prioriteetidega, et toetada keskkonna- ja 
kliimameetmeid mitmesuguste projektide 
abil, kaasa arvatud nn integreeritud 
projektid, juhul kui on täidetud 
integreeritud projekte hõlmavate 
eeskirjade ja nende rakendamisega seotud 
eritingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 77 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

77 a. Aastaks 2020 tuleks saavutada, et 
ELi Ühtekuuluvusfondist ja 
struktuurifondidest lähtuv rahastamine 
piirdub projektidega, mis keskkonda ei 
kahjusta. Kui ilmneb, et 
Ühtekuuluvusfondist või 
struktuurifondidest rahastatud projektid 
on keskkonda kahjustanud, tuleks neile 
eraldatud ELi toetussummad tagasi 
maksta.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas liidu keskkonna säilitamise, kaitsmise ja edendamise eesmärgiga ei tohiks ELi 
vahenditest rahaliselt toetada projekte, mis on selle eesmärgiga vastuolus. Kui ELi 
rahastatud projekti hindamisel selgub, et keskkonda on kahjustatud, tuleb toetus liidule tagasi 
maksta.

Muudatusettepanek 434
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

78. Euroopa Investeerimispanga (EIP) 
kapitali suurendamine 2012. aasta 
majanduskasvu ja töökohtade loomise 
kokkulepe raames on täiendavaks 
investeerimisallikaks.

78. Euroopa Investeerimispanga (EIP) 
kapitali suurendamine 2012. aasta 
majanduskasvu ja töökohtade loomise 
kokkuleppe raames on täiendavaks 
investeerimisallikaks, mida kasutatakse 
kooskõlas ELi keskkonna- ja 
kliimaeesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 80

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

80. Lisaks on olnud raske jälgida 
elurikkuse ja kliimaga seotud kulutusi. 
Selleks et hinnata kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks tehtud edusamme, tuleks 
kehtestada OECD metoodikal (nn Rio 
markerid) põhinev jälgimis- ja 
aruandlussüsteem. See on oluline ELi 
üldise tegevuse jaoks, mis on seotud 
kliimamuutusi ja elurikkust käsitlevate 
mitmepoolsete lepingutega. Sellega seoses 
aitab EL kaasa Rio+20 tippkohtumisel 
käivitatud valitsustevahelisele protsessile, 
et hinnata rahastamisvajadusi ja teha 
ettepanekuid säästva arengu rahastamise 
strateegia väljatöötamiseks.

80. Lisaks on olnud raske jälgida 
elurikkuse ja kliimaga seotud kulutusi. 
Selleks et hinnata kõnealuste eesmärkide 
saavutamiseks tehtud edusamme, tuleks 
kehtestada eelkõige OECD metoodikal 
põhinev jälgimis- ja aruandlussüsteem. See 
on oluline ELi üldise tegevuse jaoks, mis 
on seotud kliimamuutusi ja elurikkust 
käsitlevate mitmepoolsete lepingutega. 
Sellega seoses aitab EL kaasa Rio+20 
tippkohtumisel käivitatud 
valitsustevahelisele protsessile, et hinnata 
rahastamisvajadusi ja teha ettepanekuid 
säästva arengu rahastamise strateegia 
väljatöötamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik
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Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 82 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

82. Selleks et kindlustada keskkonna- ja 
kliimapoliitikaga seotud investeeringud ja 
kujundada õiglased hinnad, tagatakse 
käesoleva programmiga 2020. aastaks 
järgmist.

82. Selleks et kindlustada keskkonna- ja 
kliimapoliitikaga seotud investeeringud, 
tagatakse käesoleva programmiga 2020. 
aastaks järgmist.

Or. en

Muudatusettepanek 437
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 82 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

82. Selleks et kindlustada keskkonna- ja 
kliimapoliitikaga seotud investeeringud ja 
kujundada õiglased hinnad, tagatakse 
käesoleva programmiga 2020. aastaks 
järgmist.

82. Selleks et kindlustada keskkonna- ja 
kliimapoliitikaga seotud investeeringud ja 
kujundada õiglased hinnad, tuleks
käesoleva programmiga tagada 2020. 
aastaks järgmist.

Or. it

Muudatusettepanek 438
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 82 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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kahjulikku sotsiaalset mõju.

Or. pt

Muudatusettepanek 439
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 82 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) Komisjonil ja liikmesriikidel tuleb 
võtta viivitamata ja hiljemalt 2014. 
aastaks vastu I lisa punkti 82 punkti a 
kohased konkreetsed kavad kõigi
keskkonnale kahjulike toetuste 
järkjärguliseks lõpetamiseks enne 2020. 
aastat, sealhulgas toetused, mis 
soodustavad taastuvressursside 
ebatõhusat kasutamist, ning anda 
edusammudest aru oma riiklike 
reformikavade kaudu; suurendada 
turupõhiste vahendite kasutamist, 
sealhulgas vähemalt kümneprotsendiline 
nihe tööjõupõhiselt keskkonnapõhisele 
maksustamisele, hinnakujundusele ja 
tasudele, ning laiendada 
keskkonnakaupade ja -teenuste turgu, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 82 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Lõpetada järk-järgult keskkonnale
kahjulikud toetused, suurendada

(a) Komisjonil ja liikmesriikidel tuleb 
võtta viivitamata ja hiljemalt 2014. 
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turupõhiste vahendite, sealhulgas
maksustamise, hinnakujunduse ja tasude 
kasutamist ning laiendada
keskkonnakaupade ja -teenuste turgu, 
võttes nõuetekohaselt arvesse mis tahes 
kahjulikku sotsiaalset mõju.

aastaks vastu I lisa punkti 82 punktis a 
toodud määratluse kohased konkreetsed 
kavad kõigi keskkonnale kahjulike 
toetuste järkjärguliseks lõpetamiseks 
2020. aastaks ning anda edusammudest 
aru oma riiklike reformikavade kaudu; 
suurendada turupõhiste vahendite
kasutamist, sealhulgas nihe tööjõupõhiselt 
keskkonnapõhisele maksustamisele, 
hinnakujundusele ja tasudele, ning
laiendada keskkonnakaupade ja -teenuste 
turgu, võttes nõuetekohaselt arvesse mis 
tahes kahjulikku sotsiaalset mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 82 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 442
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 82 – lõik 2 – punkt a – alapunkt i (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) Lõpetada järk-järgult enne 2020. 
aastat keskkonda kahjustavate projektide 
rahastamine Ühtekuuluvusfondist ja
struktuurifondidest, nõudes ühtlasi 
keskkonda kahjustanud projektidele 
eraldatud Ühtekuuluvusfondi ja 
struktuurifondide vahendite täielikku 
tagasimaksmist.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas liidu keskkonna säilitamise, kaitsmise ja edendamise eesmärgiga ei tohiks ELi 
vahenditest rahaliselt toetada projekte, mis on selle eesmärgiga vastuolus. Kui ELi 
rahastatud projekti hindamisel selgub, et keskkonda on kahjustatud, tuleb toetus liidule tagasi 
maksta.

Muudatusettepanek 443
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 82 – lõik 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Komisjon peab määratlema 
keskkonda kahjustavaid toetusi kui 
„riikliku tegevuse tulemust, millega 
antakse tarbijatele või tootjatele eelis, et 
täiendada nende sissetulekut või 
vähendada nende kulusid, kuid seejuures 
minnakse vastuollu heade 
keskkonnatavadega.”¹
__________________
¹ Kohandatult: OECD (1998 and 2005), 
IEEP et al. 2007, vt 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/ta
xation/index.htm 

Or. en
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Muudatusettepanek 444
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 82 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Anda rohkem riiklikku ja ELi toetust 
energiatõhususe tagamise püüetele, 
sealhulgas kodudes (soojusisolatsioon, 
energiatõhusad seadmed, väikeste 
taastuvenergiageneraatorite paigaldamine 
jne).

Or. es

Muudatusettepanek 445
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 82 – lõik 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Integreerida keskkonna- ja 
kliimaalased kaalutlused Euroopa 
poolaasta protsessi seal, kus see on tähtis 
üksikute liikmesriikide jätkusuutliku 
majanduskasvu väljavaadete seisukohast 
ning asjakohane konkreetsele riigile 
mõeldud soovituste jaoks.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 446
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 86 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

86. Selleks et parandada keskkonna 
lõimimist ja poliitika sidusust, tagatakse
käesoleva programmiga 2020. aastaks 
järgmist.

86. Selleks et parandada keskkonna 
lõimimist ja poliitika sidusust, tuleks
käesoleva programmiga tagada 2020. 
aastaks järgmist.

Or. it

Muudatusettepanek 447
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 86 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Rakendada täielikult teatavate 
kavade ja programmide keskkonnamõju 
hindamise direktiiv¹ ning teatavate riiklike
ja eraprojektide keskkonnamõju 
hindamise direktiiv².
__________________
1 Direktiiv 2001/42/EÜ.
2 Direktiiv 85/337/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 87

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

87. EL on tihedalt asustatud ning 2020. 
aastaks elab tõenäoliselt 80 % ELi 
rahvastikust linnades või linnalähedastes 
piirkondades. Linnakeskkonna seisund 
mõjutab otseselt elukvaliteeti. Linnade 
keskkonnamõju levib ka nende füüsilistest 

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

piiridest kaugemale, sest nad sõltuvad 
suuresti linnalähedastest ja 
maapiirkondadest, mis rahuldavad nende 
nõudlust toidu, energia, ruumi ja 
ressursside järele ning võtavad vastu 
jäätmeid. Seetõttu tuleb eelkõige 
tähelepanu pöörata maapiirkondade 
edendamisele ja uute töökohtade 
loomisele maaelu valdkonnas.

Or. de

Muudatusettepanek 449
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 88

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

88. Paljud linnad seisavad silmitsi ühiste 
keskkonnaalaste põhiprobleemidega, nt 
halb õhukvaliteet, kõrge müratase, 
kasvuhoonegaaside heited, veenappus, 
üleujutused ja tormid, saastatud alad, 
mahajäetud tööstusalad ja jäätmed. Samas 
on ELi linnad säästva linnaarengu 
seisukohalt standardite kehtestajad ning 
sageli teerajajad keskkonnaprobleemidele 
uuenduslike lahenduste leidmisel. Üha 
rohkem Euroopa linnu seavad 
keskkonnasäästlikkuse oma linnade 
arengustrateegiates kesksele kohale.

88. Paljud linnad seisavad silmitsi ühiste 
keskkonnaalaste põhiprobleemidega, nt 
halb õhukvaliteet, liiga kõrge müratase, 
mis ohustab inimeste tervist, 
kasvuhoonegaaside heited, veenappus, 
üleujutused ja tormid, saastatud alad, 
mahajäetud tööstusalad ja jäätmed. Samas 
on ELi linnad säästva linnaarengu 
seisukohalt standardite kehtestajad ning 
sageli teerajajad keskkonnaprobleemidele 
uuenduslike lahenduste leidmisel. Üha 
rohkem Euroopa linnu seavad 
keskkonnasäästlikkuse oma linnade 
arengustrateegiates kesksele kohale.

Or. es

Muudatusettepanek 450
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 88 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

88 a. Kaugemas perspektiivis peab EL 
välja töötama laiahaardelise strateegia 
selle kohta, kuidas keskkonnasäästlik ja 
kaasav majandus saab aidata 
linnakeskkonda paremaks muuta, 
pöörates põhitähelepanu 
linnaplaneerimise sidumisele 
ressursitõhususe, vähese CO2-heitega 
majanduse, kliimamuutusega 
kohanemise, linnade kestliku 
maakasutuse, jäätmekäitluse, 
ökosüsteemide vastupidavuse, veevarude 
majandamise, inimeste tervise, üldsuse 
otsustusprotsessi kaasamise ning 
keskkonnaalase hariduse ja teadlikkuse 
eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 89 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

89 a. Liidu toiduga kindlustatuse poliitika 
peaks põhinema säästval põllumajandusel 
ja õiglasel kaubandusel. Vajadus 
varustada piisava hulga toiduga maailma 
kasvavat elanikkonda, kelle 
tarbimismudelid muutuvad, avaldab 
kliimamuutuse mõjul survet 
loodusvaradele. Valguimporti puuduliku 
keskkonnakaitse tasemega kolmandatest 
riikidest saaks vähendada, ergutades 
valgurikaste kultuuride kasvatamist ELis. 
Lisaks on EL kohustatud nõudma, et 
kehtiksid asjakohased reguleerivad kahe-
ja mitmepoolsed 
keskkonnakaitsemeetmed.
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Or. de

Muudatusettepanek 452
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 89 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

89 a. Linnaplaneerimisstrateegiates tuleb 
arvesse võtta arvukaid eksperdiuurimusi, 
kus soovitatakse koostada terviklik 
metoodika, milles arvestatakse 
linnapiirkondade probleemidega ja 
pakutakse neile lahendusi. Nimetatud 
probleemide hulka kuulub lisaks 
kliimamuutusele energeetika, 
juurdepääsetavus, veevarustus, 
jäätmekäitlus ja müra, samuti tervishoiu, 
heaolu, kultuuri, loodusvarade ja 
tehiskeskkonna teemad ning vajadus 
vaadelda linna kui majanduslikku ja 
sotsiaalset sõlmpunkti, kus luuakse nii 
jõukust kui ka heaolu.

Or. es

Muudatusettepanek 453
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 89 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

89 b. Linnakeskkonna kestlikkuse 
hinnangutes tuleb asjakohaselt arvestada 
sellega, et mälestusmärgid, ehituspärand 
ja olemasolev arhitektuur oleksid 
inimestele ligipääsetavad, samuti tuleb 
arvestada vajadusega leida Euroopa 
tühjaks jäänud ja lagunevatele elamutele 
uus otstarve, sest uute elamute ehitamine 
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eeldab haljasvööndite maa 
kasutussevõtmist, looduskeskkonnast uute 
materjalide hankimist ning energiakulu.

Or. es

Muudatusettepanek 454
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 91 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

91. Selleks et tõsta ELi linnade säästvust, 
tagatakse käesoleva programmiga 2020. 
aastaks järgmist.

91. Selleks et tõsta ELi linnade säästvust, 
tuleks käesoleva programmiga tagada 
2020. aastaks järgmist.

Or. it

Muudatusettepanek 455
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 91 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Enamik ELi linnadest rakendab säästva 
linnaplaneerimise ja projekteerimise 
poliitikat.

(a) Enamik ELi linnadest rakendab säästva 
linnaplaneerimise ja projekteerimise 
poliitikat kooskõlas tervikliku pikaajalise 
kestlike linnade strateegiaga.

Or. en

Muudatusettepanek 456
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 91 – lõik 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Enamik ELi linnadest rakendab säästva 
linnaplaneerimise ja projekteerimise 
poliitikat.

(a) Enamik ELi linnadest rakendab säästva 
linnaplaneerimise ja projekteerimise 
poliitikat, kaasa arvatud kestlik toiduga 
varustamine.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 91 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Kehtivad heakskiidetud kriteeriumid 
saaste, eriti müra- ja õhusaaste 
mõõtmiseks, kaasa arvatud suunised selle 
kohta, kuhu on kõige parem paigutada 
mõõdikuid, et vältida mõõtmisvigu või 
pettuse eesmärgil vales kohas mõõdetud 
tulemuste esitamist.

Or. es

Muudatusettepanek 458
Marit Paulsen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 91 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Määrata kindlaks ja leppida kokku 
kriteeriumid, millega hinnata linnade 
keskkonnatoimet, võttes arvesse 
majanduslikku ja sotsiaalset mõju;

(a) Määrata kindlaks ja leppida kokku 
kriteeriumid, millega hinnata linnade 
keskkonnatoimet, võttes arvesse 
majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning 
vastastikuseid sõltuvusseoseid 
ümbritsevate maapiirkondadega;

Or. en
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Muudatusettepanek 459
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 91 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Määrata kindlaks ja leppida kokku 
kriteeriumid, millega hinnata linnade 
keskkonnatoimet, võttes arvesse 
majanduslikku ja sotsiaalset mõju;

(a) Määrata kindlaks ja leppida kokku 
kriteeriumid, millega hinnata linnade 
keskkonnatoimet, võttes arvesse 
majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning 
nende tehis- ja looduskeskkonna väärtust;

Or. es

Muudatusettepanek 460
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 91 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Tagada linnadele teave säästva 
linnaarengu edendamise meetmete 
rahastamisvõimaluste kohta.

(b) Tagada linnade elanikele ja kohalikele 
avaliku sektori asutustele teave säästva 
linnaarengu edendamise meetmete 
rahastamisvõimaluste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 91 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Toetada tervislikku ja säästvat 
linnalist liikuvuskeskkonda ning 
vähendada müra- ja õhusaastet. 
Arendada ja ajakohastada linnade 
ühistranspordi võrgustikke. Näha ette 
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kohalike transpordisüsteemide 
elektrifitseerimine ja kehtestada kavad 
elektrisõidukite kasutamiseks ELi 
linnades. Töötada välja jalakäijate ja 
jalgratturite jaoks ohutu taristu, et tagada 
niisuguste aktiivsete liikumisviiside 
kasutajate arvu kahekordistumine nagu 
seda on kõndimine ja jalgrattasõit.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament palus jõupingutuste tegemist aktiivsust nõudvate liikumisviiside, nagu 
rattasõit, kasutamise kahekordistamiseks oma 2011. aasta detsembri resolutsioonis Euroopa 
ühtse transpordipiirkonna tegevuskava ning konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi kohta (2011/2096(INI)).

Muudatusettepanek 462
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 91 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Teha edusamme niisuguse 
laiahaardelise strateegia väljatöötamisel, 
milles käsitletakse võimalusi, kuidas 
keskkonnasäästlik ja kaasav majandus 
saab aidata kaasa paremale 
linnakeskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 91 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Tagada, et linnades oleksid olemas 
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avatud alad jalakäijatele liikumise 
võimaldamiseks, sotsiaalalad ja ühendus 
looduskeskkonnaga.

Or. es

Muudatusettepanek 464
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 91 – lõik 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) Jagada ELi ja rahvusvahelisel 
tasandil linnade vahel parimaid tavasid 
innovatiivsete arengusuundade ja 
jätkusuutliku linnaelu valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 92

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

92. Keskkonnasäästlikkus on keskse 
tähtsusega vaesuse vähendamisel ning
elukvaliteedi ja majanduskasvu tagamisel.
Rio+20 tippkohtumisel uuendasid maailma 
juhtivad riigid oma kohustust toetada 
säästvat arengut ja tunnustasid kaasavat 
keskkonnasäästlikku majandust tähtsa 
vahendina säästva arengu saavutamisel 
ning tervisliku keskkonna olulisust toiduga 
kindlustatuse ja vaesuse vähendamise 
tagamisel. Võttes arvesse suurenevat 
rahvastikku üha enam linnastuvas 
maailmas, hõlmavad need väljakutsed 
vajadust võtta meetmeid, sealhulgas 
fossiilkütuste toetuste järkjärgulise 

92. Säästlikkuse tagamine on üks 
tänapäeva kõige pakilisemaid väljakutseid 
maailmas ning see on keskse tähtsusega 
vaesuse kaotamiseks ning kõigile jõukuse 
ja heaolu tagamiseks. Rio+20 
tippkohtumisel uuendasid maailma 
juhtivad riigid oma kohustust toetada 
säästvat arengut ning maakera 
majanduslikult, sotsiaalselt ja
keskkonnaalaselt säästliku tuleviku 
edendamise tagamist nii praegustele kui 
ka tulevastele põlvkondadele. Nad
tunnustasid ühtlasi, et kaasav 
keskkonnasäästlik majandus on tähtis 
vahend säästva arengu saavutamisel, ning 
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kaotamise kaudu, seoses vee, ookeanide, 
maa ja ökosüsteemide, ressursitõhususe 
(eelkõige jäätmed), säästva energia ja
kliimamuutustega. Selleks on vaja 
asjakohaseid lähenemisviise kohalikul, 
riiklikul või liidu tasandil ning 
pühendumist rahvusvahelistesse 
jõupingutustesse leida lahendused, mida 
on vaja üleilmselt säästva arengu 
tagamiseks.

tervisliku keskkonna olulisust toiduga 
kindlustatuse ja vaesuse vähendamise 
tagamisel. Võttes arvesse suurenevat 
rahvastikku üha enam linnastuvas 
maailmas, hõlmavad need väljakutsed 
vajadust võtta rahvusvahelisi meetmeid, 
sealhulgas keskkonnale kahjulike toetuste, 
sh fossiilkütuste toetuste järkjärgulise 
kaotamise kaudu, mitmetes valdkondades, 
nagu vesi, ookeanid, jätkusuutlik 
maakasutus ja jätkusuutlikud 
ökosüsteemid, ressursitõhusus (eelkõige 
jäätmed), säästev energia ja
kliimamuutused. Lisaks kõnealuste 
kohustuste elluviimisele kohalikul, 
riiklikul ja ELi tasandil osaleb EL 
ennetavalt rahvusvahelistes 
jõupingutustes leida lahendused, mida on 
vaja üleilmselt säästva arengu tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 92

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

92. Keskkonnasäästlikkus on keskse 
tähtsusega vaesuse vähendamisel ning 
elukvaliteedi ja majanduskasvu tagamisel.
Rio+20 tippkohtumisel uuendasid maailma 
juhtivad riigid oma kohustust toetada 
säästvat arengut ja tunnustasid kaasavat 
keskkonnasäästlikku majandust tähtsa 
vahendina säästva arengu saavutamisel 
ning tervisliku keskkonna olulisust toiduga 
kindlustatuse ja vaesuse vähendamise 
tagamisel. Võttes arvesse suurenevat 
rahvastikku üha enam linnastuvas 
maailmas, hõlmavad need väljakutsed 
vajadust võtta meetmeid, sealhulgas
fossiilkütuste toetuste järkjärgulise 
kaotamise kaudu, seoses vee, ookeanide,

92. Keskkonnasäästlikkus on keskse 
tähtsusega vaesuse vähendamisel ning 
elukvaliteedi ja majanduskasvu tagamisel.
Rio+20 tippkohtumisel uuendasid maailma 
juhtivad riigid oma kohustust toetada 
säästvat arengut ja tunnustasid kaasavat 
keskkonnasäästlikku majandust tähtsa 
vahendina säästva arengu saavutamisel 
ning tervisliku keskkonna olulisust toiduga 
kindlustatuse ja vaesuse vähendamise 
tagamisel. Võttes arvesse suurenevat 
rahvastikku üha enam linnastuvas 
maailmas, hõlmavad need väljakutsed 
vajadust võtta meetmeid, sealhulgas
keskkonnale kahjulike toetuste
tuvastamise ja järkjärgulise kaotamise 
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maa ja ökosüsteemide, ressursitõhususe
(eelkõige jäätmed), säästva energia ja 
kliimamuutustega. Selleks on vaja 
asjakohaseid lähenemisviise kohalikul, 
riiklikul või liidu tasandil ning 
pühendumist rahvusvahelistesse 
jõupingutustesse leida lahendused, mida on 
vaja üleilmselt säästva arengu tagamiseks.

kaudu, seoses vee, ookeanide, jätkusuutliku 
maakasutuse ja jätkusuutlike
ökosüsteemide, ressursitõhususe (eelkõige 
jäätmed), säästva energia ja 
kliimamuutustega. Selleks on vaja 
asjakohaseid lähenemisviise kohalikul, 
riiklikul või liidu tasandil ning 
pühendumist rahvusvahelistesse 
jõupingutustesse leida lahendused, mida on 
vaja üleilmselt säästva arengu tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 467
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 93

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

93. Rio+20 lõppdokumenti tuleb kajastada 
liidu ja selle liikmesriikide sise- ja 
välispoliitilistes prioriteetides. Liit peaks 
toetama ka kõrgetasemelise poliitilise 
säästva arengu foorumi loomist, mis
asendaks järk-järgult säästva arengu 
komisjoni ja jälgiks Rio+20 
lõppdokumendi rakendamist.

93. Rio+20 lõppdokumenti tuleb kajastada 
liidu ja selle liikmesriikide sise- ja 
välispoliitilistes prioriteetides. Liit peaks 
toetama ka niisuguse kõrgetasemelise 
poliitilise säästva arengu foorumi tööd, mis
asendab säästva arengu komisjoni ja jälgib
Rio+20 lõppdokumendi rakendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 468
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

94. Mitmeid käesolevas programmis 
kehtestatud prioriteetseid eesmärke saab 
täielikult saavutada üksnes üleilmse 
lähenemisviisi osana ja koostöös 

94. Mitmeid käesolevas programmis 
kehtestatud prioriteetseid eesmärke saab 
täielikult saavutada üksnes üleilmse 
lähenemisviisi osana ja koostöös 
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partnerriikidega. Seepärast peaksid liit ja 
liikmesriigid osalema asjaomastes 
rahvusvahelistes, piirkondlikes ja 
kahepoolsetes protsessides tugeval, 
suunatud, ühtsel ja sidusal viisil. Nad 
peaksid jätkama tõhusa, eeskirjadel 
põhineva üleilmse keskkonnapoliitika 
raamistiku edendamist, mida täiendab 
tõhusam strateegiline lähenemisviis, milles 
kahepoolsed ja piirkondlikud poliitilised 
dialoogid ja koostöö lähtuksid liidu 
strateegilistest partneritest, kandidaat- ja 
naaberriikidest ning arenguriikidest ja mida 
toetatakse piisavate rahaliste vahenditega.

partnerriikidega. Seepärast peaksid liit ja 
liikmesriigid osalema asjaomastes 
rahvusvahelistes, piirkondlikes ja 
kahepoolsetes protsessides, näiteks 
kahepoolsetes kaubanduslepingutes,
tugeval, suunatud, ühtsel ja sidusal viisil.
Nad peaksid jätkama tõhusa, eeskirjadel 
põhineva üleilmse keskkonnapoliitika 
raamistiku edendamist, mida täiendab 
tõhusam strateegiline lähenemisviis, milles 
kahepoolsed ja piirkondlikud poliitilised 
dialoogid ja koostöö lähtuksid liidu 
strateegilistest partneritest, kandidaat- ja 
naaberriikidest ning arenguriikidest ja mida 
toetatakse piisavate rahaliste vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 94

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

94. Mitmeid käesolevas programmis 
kehtestatud prioriteetseid eesmärke saab 
täielikult saavutada üksnes üleilmse 
lähenemisviisi osana ja koostöös 
partnerriikidega. Seepärast peaksid liit ja 
liikmesriigid osalema asjaomastes 
rahvusvahelistes, piirkondlikes ja 
kahepoolsetes protsessides tugeval, 
suunatud, ühtsel ja sidusal viisil. Nad 
peaksid jätkama tõhusa, eeskirjadel 
põhineva üleilmse keskkonnapoliitika 
raamistiku edendamist, mida täiendab 
tõhusam strateegiline lähenemisviis, milles 
kahepoolsed ja piirkondlikud poliitilised 
dialoogid ja koostöö lähtuksid liidu 
strateegilistest partneritest, kandidaat- ja 
naaberriikidest ning arenguriikidest ja mida 
toetatakse piisavate rahaliste vahenditega.

94. Mitmeid käesolevas programmis 
kehtestatud prioriteetseid eesmärke saab 
täielikult saavutada üksnes üleilmse 
lähenemisviisi osana ja koostöös 
partnerriikidega. Seepärast peaksid liit ja 
liikmesriigid osalema asjaomastes 
rahvusvahelistes, piirkondlikes ja 
kahepoolsetes protsessides tugeval, 
suunatud, ühtsel ja sidusal viisil. Nad 
peaksid jätkama tõhusa, eeskirjadel 
põhineva üleilmse keskkonnapoliitika 
raamistiku edendamist, mida täiendab 
tõhusam strateegiline lähenemisviis, milles 
kahepoolsed ja piirkondlikud poliitilised 
dialoogid ja koostöö lähtuksid liidu 
strateegilistest partneritest, kandidaat- ja 
naaberriikidest ning arenguriikidest ja mida 
toetatakse piisavate rahaliste vahenditega.
Eriti tähtsaks tuleks pidada Musta merd.
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Or. en

Muudatusettepanek 470
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 95

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

95. Käesoleva programmiga hõlmatud 
ajavahemik vastab rahvusvahelise poliitika 
põhietappidele kliima, elurikkuse ja 
kemikaalide valdkonnas. Selleks et jääda 
2 °C ülemmäära piiresse, on vaja üleilmset 
kasvuhoonegaaside heidet vähendada 
2050. aastaks vähemalt 50 % 1990. aasta 
tasemest. Siiski vaid poole 2020. aastaks 
nõutud heite vähendamisest on võtnud 
enda kanda ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osalised. Ilma 
resoluutsemate üleilmsete meetmeteta ei 
saa tõenäoliselt kliimamuutusi leevendada.
Isegi kõige paremal juhul tuleb riikidel
varasemate kasvuhoonegaaside heite tõttu
üha enam seista silmitsi kliimamuutuste 
vältimatute mõjudega ning nad peavad 
töötama välja kliimamuutustega 
kohanemise strateegiad. 2015. aastaks 
tuleb vastu võtta Durbani tõhustatud 
meetmete platvormi alusel kõigile 
osalistele kohaldatav kõikehõlmav ja tugev 
kokkulepe, mida rakendatakse alates 2020. 
aastast. EL osaleb aktiivselt selles 
protsessis, sealhulgas aruteludes, kuidas 
kaotada arenenud ja arenguriikide vahelist 
lõhet heite vähendamisel, ning meetmete 
üle, mida on vaja selleks, et jõuda 2 oC 
eesmärgini. Rio+ 20 järelmeetmed peaksid 
samuti aitama kasvuhoonegaaside heidet 
vähendada ja toetama seega võitlust 
kliimamuutuste vastu. Samal ajal peaks 
EL püüdma veelgi tõhustada 
kliimamuutuste alast partnerlust 
strateegiliste partneritega ning võtma 
täiendavad meetmed keskkonna- ja 

95. Käesoleva programmiga hõlmatud 
ajavahemik vastab rahvusvahelise poliitika 
põhietappidele kliima, elurikkuse ja 
kemikaalide valdkonnas. Selleks et jääda 
2 °C ülemmäära piiresse, on
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 
kohaselt vaja üleilmset kasvuhoonegaaside 
heidet vähendada 2050. aastaks vähemalt 
50 % 1990. aasta tasemest. Siiski vaid 
poole 2020. aastaks nõutud heite 
vähendamisest on võtnud enda kanda ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osalised. Ilma resoluutsemate üleilmsete 
meetmeteta ei saa tõenäoliselt 
kliimamuutusi leevendada. Isegi kõige 
paremal juhul tuleb riikidel üha enam 
seista silmitsi kliimamuutuste vältimatute 
mõjudega ning nad peavad töötama välja 
kliimamuutustega kohanemise strateegiad.
2015. aastaks tuleb vastu võtta Durbani 
tõhustatud meetmete platvormi alusel 
kõigile osalistele kohaldatav kõikehõlmav 
ja tugev kokkulepe, mida rakendatakse 
alates 2020. aastast. EL osaleb aktiivselt 
selles protsessis, sealhulgas aruteludes, 
kuidas kaotada arenenud ja arenguriikide 
vahelist lõhet heite vähendamisel, ning 
meetmete üle, mida on vaja selleks, et 
jõuda 2 oC eesmärgini. Rio+ 20 
järelmeetmed peaksid samuti aitama 
kasvuhoonegaaside heidet vähendada ja 
toetama seega kliimamuutustega 
kohanemist. Samal ajal peaks EL püüdma 
veelgi tõhustada kliimamuutuste alast 
partnerlust strateegiliste partneritega ning 
võtma täiendavad meetmed keskkonna- ja 
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kliimakaalutluste ühtlustamiseks oma
arengupoliitikas.

kliimakaalutluste ühtlustamiseks oma
välispoliitikas vastastikkuse ja 
tingimuslikkuse alusel.

Or. it

Muudatusettepanek 471
Margrete Auken, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 95

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

95. Käesoleva programmiga hõlmatud 
ajavahemik vastab rahvusvahelise poliitika 
põhietappidele kliima, elurikkuse ja 
kemikaalide valdkonnas. Selleks et jääda 
2 °C ülemmäära piiresse, on vaja üleilmset 
kasvuhoonegaaside heidet vähendada 
2050. aastaks vähemalt 50 % 1990. aasta 
tasemest. Siiski vaid poole 2020. aastaks 
nõutud heite vähendamisest on võtnud 
enda kanda ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osalised. Ilma 
resoluutsemate üleilmsete meetmeteta ei 
saa tõenäoliselt kliimamuutusi leevendada.
Isegi kõige paremal juhul tuleb riikidel
varasemate kasvuhoonegaaside heite tõttu 
üha enam seista silmitsi kliimamuutuste 
vältimatute mõjudega ning nad peavad 
töötama välja kliimamuutustega 
kohanemise strateegiad. 2015. aastaks 
tuleb vastu võtta Durbani tõhustatud 
meetmete platvormi alusel kõigile 
osalistele kohaldatav kõikehõlmav ja tugev 
kokkulepe, mida rakendatakse alates 2020. 
aastast. EL osaleb aktiivselt selles 
protsessis, sealhulgas aruteludes, kuidas 
kaotada arenenud ja arenguriikide vahelist 
lõhet heite vähendamisel, ning meetmete 
üle, mida on vaja selleks, et jõuda 2 oC 
eesmärgini. Rio+ 20 järelmeetmed peaksid 
samuti aitama kasvuhoonegaaside heidet 
vähendada ja toetama seega võitlust 
kliimamuutuste vastu. Samal ajal peaks EL 

95. Käesoleva programmiga hõlmatud 
ajavahemik vastab rahvusvahelise poliitika 
põhietappidele kliima, elurikkuse ja 
kemikaalide valdkonnas. Selleks et jääda 
2 °C ülemmäära piiresse, on vaja üleilmset 
kasvuhoonegaaside heidet vähendada 
2050. aastaks vähemalt 50 % 1990. aasta 
tasemest. Siiski vaid poole 2020. aastaks 
nõutud heite vähendamisest on võtnud 
enda kanda ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osalised. Ilma 
resoluutsemate üleilmsete meetmeteta ei 
saa tõenäoliselt kliimamuutusi leevendada.
Isegi kõige paremal juhul tuleb riikidel 
varasemate kasvuhoonegaaside heite tõttu 
üha enam seista silmitsi kliimamuutuste 
vältimatute mõjudega ning nad peavad 
töötama välja kliimamuutustega 
kohanemise strateegiad. 2015. aastaks 
tuleb vastu võtta Durbani tõhustatud 
meetmete platvormi alusel kõigile 
osalistele kohaldatav kõikehõlmav ja tugev 
kokkulepe, mida rakendatakse alates 2020. 
aastast. EL osaleb aktiivselt selles 
protsessis, sealhulgas aruteludes, kuidas 
kaotada arenenud ja arenguriikide vahelist 
lõhet heite vähendamisel, ning meetmete 
üle, mida on vaja selleks, et jõuda 2 oC 
eesmärgini, pidades silmas teaduslikke 
tõendeid 1,5 oC eesmärgi vajaduse kohta, 
et vähendada kõige haavatavamatele 
riikidele avalduvat tõsist mõju. Rio+ 20 
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püüdma veelgi tõhustada kliimamuutuste 
alast partnerlust strateegiliste partneritega 
ning võtma täiendavad meetmed 
keskkonna- ja kliimakaalutluste 
ühtlustamiseks oma arengupoliitikas.

järelmeetmed peaksid samuti aitama 
kasvuhoonegaaside heidet vähendada ja 
toetama seega võitlust kliimamuutuste 
vastu. Samal ajal peaks EL püüdma veelgi 
tõhustada kliimamuutuste alast partnerlust 
strateegiliste partneritega, täites 
suutlikkuse suurendamise, 
kliimamuutustega seotud rahastamise ja 
tehnoloogilise toe valdkonnas antud 
lubadusi, ning võtma täiendavad meetmed 
keskkonna- ja kliimakaalutluste 
ühtlustamiseks oma arengupoliitikas. EL 
peaks ühtlasi määratlema oma allikad ja 
õiglase osa, et panustada Rohelisse 
Kliimafondi ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni raames võetud 
kohustustuste kontekstis.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 95

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

95. Käesoleva programmiga hõlmatud 
ajavahemik vastab rahvusvahelise poliitika 
põhietappidele kliima, elurikkuse ja 
kemikaalide valdkonnas. Selleks et jääda 
2 °C ülemmäära piiresse, on vaja üleilmset 
kasvuhoonegaaside heidet vähendada 
2050. aastaks vähemalt 50 % 1990. aasta 
tasemest. Siiski vaid poole 2020. aastaks 
nõutud heite vähendamisest on võtnud 
enda kanda ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osalised. Ilma 
resoluutsemate üleilmsete meetmeteta ei 
saa tõenäoliselt kliimamuutusi leevendada.
Isegi kõige paremal juhul tuleb riikidel 
varasemate kasvuhoonegaaside heite tõttu 
üha enam seista silmitsi kliimamuutuste 
vältimatute mõjudega ning nad peavad 
töötama välja kliimamuutustega 

95. Käesoleva programmiga hõlmatud 
ajavahemik vastab rahvusvahelise poliitika 
põhietappidele kliima, elurikkuse ja 
kemikaalide valdkonnas. Selleks et jääda 
2 °C ülemmäära piiresse, on vaja üleilmset 
kasvuhoonegaaside heidet vähendada 
2050. aastaks vähemalt 50 % 1990. aasta 
tasemest. Siiski vaid poole 2020. aastaks 
nõutud heite vähendamisest on võtnud 
enda kanda ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osalised. Ilma 
resoluutsemate üleilmsete meetmeteta ei 
saa tõenäoliselt kliimamuutusi leevendada.
Isegi kõige paremal juhul tuleb riikidel 
varasemate kasvuhoonegaaside heite tõttu 
üha enam seista silmitsi kliimamuutuste 
vältimatute mõjudega ning nad peavad 
töötama välja kliimamuutustega 
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kohanemise strateegiad. 2015. aastaks 
tuleb vastu võtta Durbani tõhustatud 
meetmete platvormi alusel kõigile 
osalistele kohaldatav kõikehõlmav ja tugev 
kokkulepe, mida rakendatakse alates 2020. 
aastast. EL osaleb aktiivselt selles 
protsessis, sealhulgas aruteludes, kuidas 
kaotada arenenud ja arenguriikide vahelist 
lõhet heite vähendamisel, ning meetmete 
üle, mida on vaja selleks, et jõuda 2 oC 
eesmärgini. Rio+ 20 järelmeetmed peaksid 
samuti aitama kasvuhoonegaaside heidet 
vähendada ja toetama seega võitlust 
kliimamuutuste vastu. Samal ajal peaks EL 
püüdma veelgi tõhustada kliimamuutuste 
alast partnerlust strateegiliste partneritega 
ning võtma täiendavad meetmed 
keskkonna- ja kliimakaalutluste 
ühtlustamiseks oma arengupoliitikas.

kohanemise strateegiad. 2015. aastaks 
tuleb vastu võtta Durbani tõhustatud 
meetmete platvormi alusel kõigile 
osalistele kohaldatav kõikehõlmav ja tugev 
kokkulepe, mida rakendatakse alates 2020. 
aastast. EL osaleb aktiivselt selles 
protsessis, sealhulgas aruteludes, kuidas 
kaotada arenenud ja arenguriikide vahelist 
lõhet heite vähendamisel, ning meetmete 
üle, mida on vaja selleks, et jõuda 2 oC 
eesmärgini. Rio+ 20 järelmeetmed peaksid 
samuti aitama kasvuhoonegaaside heidet 
vähendada ja toetama seega võitlust 
kliimamuutuste vastu. Samal ajal peaks EL 
püüdma veelgi tõhustada kliimamuutuste 
alast partnerlust strateegiliste partneritega 
ning võtma täiendavad meetmed 
keskkonna- ja kliimakaalutluste 
ühtlustamiseks oma arengupoliitikas. EL 
peab võtma juhtrolli rahvusvahelistel 
läbirääkimistel, et soodustada ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi ja 
muude niisuguste süsteemide vahelisi 
seoseid eesmärgiga luua lähitulevikus 
ülemaailmne CO2-turg OECD 
(Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni) liikmesriikide ja suurte 
tärkava turumajandusega riikide vahel.

Or. es

Muudatusettepanek 473
Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 96

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

96. Bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni raames võetud üleilmsed 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid tuleb 
saavutada 2020. aastaks ning need on 
aluseks bioloogilise mitmekesisuse 
hävimise peatamiseks ja selle võimalikuks 
tagasipööramiseks kogu maailmas. EL 

96. Bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni raames võetud üleilmsed 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärgid tuleb 
saavutada 2020. aastaks ning need on 
aluseks bioloogilise mitmekesisuse 
hävimise peatamiseks ja selle võimalikuks 
tagasipööramiseks kogu maailmas. EL 
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annab oma õiglase panuse nendesse 
jõupingutustesse, et sealhulgas saavutada 
eesmärk kahekordistada bioloogilise 
mitmekesisusega seotud rahaline toetus 
arenguriikidele 2015. aastaks ja säilitada 
selline tase 2020. aastani. Kemikaalidega 
seotud riskijuhtimise 2020. aasta üleilmne 
eesmärk on juba seatud. ELil on jätkuvalt 
aktiivne ja konstruktiivne roll aidata 
kõnealuste protsesside eesmärke saavutada.

annab oma õiglase panuse nendesse 
jõupingutustesse, et sealhulgas saavutada 
eesmärk kahekordistada bioloogilise 
mitmekesisusega seotud rahaline toetus 
arenguriikidele 2015. aastaks ja säilitada 
selline tase 2020. aastani. EL toetab ka 
edaspidi kõrbestumise vastu võitlemise 
ÜRO konventsiooni rakendamist, võttes 
eelkõige meetmeid, et saavutada maailmas 
olukord, kus maa degradeerumine ei 
suurene, milles lepiti kokku Rio+20 
tippkohtumisel. Ta suurendab ka 
jõupingutusi, et saavutada 2020. aasta 
üleilmne eesmärk, mis seisneb 
kemikaalide (kogu nende olelusringi 
jooksul) ja ohtlike jäätmete ohutus 
käitlemises ning mida kinnitati Rio+20 
tippkohtumisel, ning toetada sellega 
seotud konventsioone. ELil on jätkuvalt 
aktiivne ja konstruktiivne roll aidata 
kõnealuste protsesside eesmärke saavutada.

Or. en

Muudatusettepanek 474
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 96 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

96 a. EL peaks ennetavalt osalema 
rahvusvahelistes läbirääkimistes uute ja 
esilekerkivate küsimuste üle, eelkõige 
seoses uute konventsioonide, lepingute ja 
hinnangutega, näiteks läbirääkimised 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
mereõiguse konventsiooni raames riikliku 
jurisdiktsiooni alt välja jäävaid piirkondi 
käsitleva rakenduskokkuleppe üle ja 
maailma ookeanide hinnang (World 
Ocean Assessment).

Or. en
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Muudatusettepanek 475
Ewald Stadler

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 97

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

97. ELi tulemused mitmepoolsete 
keskkonnalepingute liikmesuse seisukohalt 
on head, kuigi mõned liikmesriigid ei ole 
peamisi lepinguid veel ratifitseerinud. See 
ohustab ELi usaldusväärsust asjaomastel 
läbirääkimistel. Liikmesriigid ja EL 
peaksid tagama kõigi selliste 
mitmepoolsete keskkonnalepingute 
õigeaegse ratifitseerimise, millele nad on 
alla kirjutanud.

97. ELi tulemused mitmepoolsete 
keskkonnalepingute liikmesuse seisukohalt 
on head, kuigi mõned liikmesriigid ei ole 
peamisi lepinguid veel ratifitseerinud. See 
ohustab ELi usaldusväärsust asjaomastel 
läbirääkimistel. Liikmesriigid ja EL 
peaksid tagama kõigi selliste 
mitmepoolsete keskkonnalepingute 
õigeaegse ratifitseerimise, millele nad on 
alla kirjutanud, kuid peaksid ühtlasi 
tagama, et liikmesriikidel oleks lubatud 
järgida erinevaid lähenemisviise võitluses 
kliimamuutuste vastu.

Or. de

Muudatusettepanek 476
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 97 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

97 a. EL peaks kooskõlas oma 
sisepoliitikaga suurendama veelgi oma 
panust algatustesse, millega hõlbustatakse 
rahvusvahelisel tasandil üleminekut 
kaasavale keskkonnasäästlikule 
majandusele, näiteks asjakohaste 
eeltingimuste edendamine ning 
turupõhiste vahendite ja SKPd 
täiendavate näitajate väljatöötamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 477
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 98

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

98. EL peaks tugevdama oma positsiooni 
ühe suurima turuna maailmas, et edendada 
poliitikaid ja strateegiaid üleilmsetele 
loodusvaradele avalduva surve 
vähendamiseks. Seda saab teha tarbimis- ja 
tootmismudelite muutmisega, samuti
tagades, et kaubandus- ja siseturupoliitika 
toetaks keskkonna- ja kliimaeesmärke ning 
pakuks teistele riikidele stiimuleid 
ajakohastada ja tugevdada oma 
keskkonnalast reguleerivat raamistikku ja 
standardeid. EL jätkab säästva arengu 
edendamist konkreetsete sätete arutamise 
ja rakendamise kaudu oma rahvusvaheliste 
lepingute alusel ning peaks kaaluma muid 
poliitikavalikuid, et vähendada ELi 
tarbimismõju ELi-väliste riikide 
keskkonnale. Üks näide sellise 
poliitikavaliku kohta on kahepoolne
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahalduse ja puidukaubanduse
(FLEGT) partnerlus, millega luuakse 
raamistik, et tagada üksnes seaduslikult 
ülestöötatud puidu sisenemine ELi turule 
partnerriikidest.

98. EL peaks tugevdama oma positsiooni 
ühe suurima turuna maailmas, et edendada 
poliitikaid ja strateegiaid üleilmsetele 
loodusvaradele avalduva surve 
vähendamiseks. Seda ei saa saavutada 
üksnes, kuid saab algatada tarbimis- ja 
tootmismudelite muutmisega, samuti selle 
tagamisega, et kaubandus- ja 
siseturupoliitika toetaks keskkonna- ja 
kliimaeesmärke ning pakuks teistele 
riikidele stiimuleid ajakohastada ja 
tugevdada oma keskkonnalast reguleerivat 
raamistikku ja standardeid. EL jätkab 
säästva arengu edendamist konkreetsete 
sätete arutamise ja rakendamise kaudu oma 
rahvusvaheliste kaubanduslepingute alusel 
ning peaks kaaluma muid poliitikavalikuid, 
et vähendada ELi tarbimismõju ELi-väliste 
riikide keskkonnale. Kahepoolset
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahalduse ja puidukaubanduse
(FLEGT) partnerlust arendatakse edasi 
ning laiendatakse muudele toodetele.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 98
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

98. EL peaks tugevdama oma positsiooni 
ühe suurima turuna maailmas, et edendada 
poliitikaid ja strateegiaid üleilmsetele 
loodusvaradele avalduva surve 
vähendamiseks. Seda saab teha tarbimis- ja 
tootmismudelite muutmisega, samuti 
tagades, et kaubandus- ja siseturupoliitika 
toetaks keskkonna- ja kliimaeesmärke ning
pakuks teistele riikidele stiimuleid 
ajakohastada ja tugevdada oma 
keskkonnalast reguleerivat raamistikku ja 
standardeid. EL jätkab säästva arengu 
edendamist konkreetsete sätete arutamise 
ja rakendamise kaudu oma rahvusvaheliste 
lepingute alusel ning peaks kaaluma muid 
poliitikavalikuid, et vähendada ELi 
tarbimismõju ELi-väliste riikide 
keskkonnale. Üks näide sellise 
poliitikavaliku kohta on kahepoolne 
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahalduse ja puidukaubanduse
(FLEGT) partnerlus, millega luuakse 
raamistik, et tagada üksnes seaduslikult 
ülestöötatud puidu sisenemine ELi turule 
partnerriikidest.

98. EL peaks tugevdama oma positsiooni 
ühe suurima turuna maailmas, et edendada 
poliitikaid ja strateegiaid üleilmsetele 
loodusvaradele avalduva surve 
vähendamiseks. Seda saab teha tarbimis- ja 
tootmismudelite muutmisega, samuti 
tagades, et kaubandus- ja siseturupoliitika 
toetaks keskkonna- ja kliimaeesmärke ning
vastastikkuse alusel hõlmaks sätteid, mille 
eesmärk on tagada, et teised riigid 
ajakohastaksid ja tugevdaksid oma 
keskkonnalast reguleerivat raamistikku ja 
standardeid ning võitleksid 
keskkonnaalase dumpingu vastu. EL 
jätkab säästva arengu edendamist 
konkreetsete sätete arutamise ja 
rakendamise kaudu oma rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute alusel ning peaks 
kaaluma muid poliitikavalikuid, et 
vähendada ELi tarbimismõju ELi-väliste 
riikide keskkonnale. Üks näide sellise 
poliitikavaliku kohta on kahepoolne 
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahalduse ja puidukaubanduse
(FLEGT) partnerlus, millega luuakse 
raamistik, et tagada üksnes seaduslikult 
ülestöötatud puidu sisenemine ELi turule 
partnerriikidest.

Or. it

Muudatusettepanek 479
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 98

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

98. EL peaks tugevdama oma positsiooni 
ühe suurima turuna maailmas, et edendada 
poliitikaid ja strateegiaid üleilmsetele 
loodusvaradele avalduva surve 

98. EL peaks tugevdama oma positsiooni 
ühe suurima turuna maailmas, et edendada 
poliitikaid ja strateegiaid üleilmsetele 
loodusvaradele avalduva surve 
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vähendamiseks. Seda saab teha tarbimis- ja 
tootmismudelite muutmisega, samuti 
tagades, et kaubandus- ja siseturupoliitika 
toetaks keskkonna- ja kliimaeesmärke ning 
pakuks teistele riikidele stiimuleid 
ajakohastada ja tugevdada oma 
keskkonnalast reguleerivat raamistikku ja 
standardeid. EL jätkab säästva arengu 
edendamist konkreetsete sätete arutamise 
ja rakendamise kaudu oma rahvusvaheliste
lepingute alusel ning peaks kaaluma muid 
poliitikavalikuid, et vähendada ELi 
tarbimismõju ELi-väliste riikide 
keskkonnale. Üks näide sellise 
poliitikavaliku kohta on kahepoolne 
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahalduse ja puidukaubanduse
(FLEGT) partnerlus, millega luuakse 
raamistik, et tagada üksnes seaduslikult 
ülestöötatud puidu sisenemine ELi turule 
partnerriikidest.

vähendamiseks. Seda saab teha tarbimis- ja 
tootmismudelite muutmisega, samuti 
tagades, et kaubandus- ja siseturupoliitika 
toetaks keskkonna- ja kliimaeesmärke ning 
pakuks teistele riikidele stiimuleid 
ajakohastada ja tugevdada oma 
keskkonnalast reguleerivat raamistikku ja 
standardeid. EL jätkab säästva arengu 
edendamist konkreetsete sätete arutamise 
ja rakendamise kaudu oma rahvusvaheliste
ja kahepoolsete kaubanduslepingute alusel 
ning peaks kaaluma muid poliitikavalikuid, 
et vähendada ELi tarbimismõju ELi-väliste 
riikide keskkonnale. Kaubanduse 
liberaliseerimine ei tohiks tekitada 
kahjulikku mõju kolmandate riikide 
keskkonnale ega takistada olemasolevaid 
keskkonnastandardeid või olemasolevat 
keskkonnapoliitikat, mis on kehtestatud 
elupaikade ja eluslooduse kaitseks. Üks 
näide sellise poliitikavaliku kohta on 
kahepoolne metsaõigusnormide täitmise 
järelevalve, metsahalduse ja 
puidukaubanduse (FLEGT) partnerlus, 
millega luuakse raamistik, et tagada üksnes 
seaduslikult ülestöötatud puidu sisenemine 
ELi turule partnerriikidest.

Or. en

Muudatusettepanek 480
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 98

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

98. EL peaks tugevdama oma positsiooni 
ühe suurima turuna maailmas, et edendada 
poliitikaid ja strateegiaid üleilmsetele 
loodusvaradele avalduva surve 
vähendamiseks. Seda saab teha tarbimis- ja 
tootmismudelite muutmisega, samuti 
tagades, et kaubandus- ja siseturupoliitika 
toetaks keskkonna- ja kliimaeesmärke ning 

98. EL peaks tugevdama oma positsiooni 
ühe suurima turuna maailmas, et edendada 
poliitikaid ja strateegiaid üleilmsetele 
loodusvaradele avalduva surve 
vähendamiseks. Seda saab teha tarbimis- ja 
tootmismudelite muutmisega, samuti 
tagades, et kaubandus- ja siseturupoliitika 
toetaks keskkonna- ja kliimaeesmärke ning 
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pakuks teistele riikidele stiimuleid 
ajakohastada ja tugevdada oma 
keskkonnalast reguleerivat raamistikku ja 
standardeid. EL jätkab säästva arengu 
edendamist konkreetsete sätete arutamise 
ja rakendamise kaudu oma rahvusvaheliste 
lepingute alusel ning peaks kaaluma muid 
poliitikavalikuid, et vähendada ELi 
tarbimismõju ELi-väliste riikide 
keskkonnale. Üks näide sellise 
poliitikavaliku kohta on kahepoolne 
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahalduse ja puidukaubanduse
(FLEGT) partnerlus, millega luuakse 
raamistik, et tagada üksnes seaduslikult 
ülestöötatud puidu sisenemine ELi turule 
partnerriikidest.

pakuks teistele riikidele stiimuleid 
ajakohastada ja tugevdada oma 
keskkonnalast reguleerivat raamistikku ja 
standardeid. EL jätkab säästva arengu 
edendamist konkreetsete sätete arutamise 
ja rakendamise kaudu oma rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute alusel ning peaks 
kaaluma muid poliitikavalikuid, et 
vähendada ELi tarbimismõju ELi-väliste 
riikide keskkonnale. Üks näide sellise 
poliitikavaliku kohta on kahepoolne 
metsaõigusnormide täitmise järelevalve, 
metsahalduse ja puidukaubanduse
(FLEGT) partnerlus, millega luuakse 
raamistik, et tagada üksnes seaduslikult 
ülestöötatud puidu sisenemine ELi turule 
partnerriikidest. Samuti uuritakse muid 
poliitikavalikuid, et vähendada ELi 
tarbimismõju ülemaailmsele keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 99

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

99. EL peaks jätkama keskkonnaalaselt 
vastutustundlikke äritavasid. ELi 
vastutustundliku äritegevuse algatuse 
raames võetud uued kohustused 
mäetööstuse ja ürgmetsade raiega 
tegelevate ettevõtjate jaoks avalikustada 
valitsemissektorile tehtud maksed toovad 
suurema läbipaistvuse ja arvepidamise 
selle kohta, kuidas loodusvarasid 
kasutatakse. Keskkonnakaupade ja -
teenuste peamise pakkujana peaks EL 
edendama üleilmseid rohelisi standardeid, 
keskkonnakaupade ja teenuste 
vabakaubandust, keskkonna- ja 
kliimasäästlike tehnoloogiate suuremat 
kasutamist, investeeringute ja 

99. EL peaks jätkama keskkonnaalaselt 
vastutustundlikke äritavasid.
Keskkonnakaupade ja -teenuste peamise 
pakkujana peaks EL edendama üleilmseid 
rohelisi standardeid, keskkonnakaupade ja 
teenuste vabakaubandust, keskkonna- ja 
kliimasäästlike tehnoloogiate suuremat 
kasutamist, investeeringute ja 
intellektuaalomandi õiguste kaitset ning 
parimate tavade vahetamist 
rahvusvaheliselt.
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intellektuaalomandi õiguste kaitset ning 
parimate tavade vahetamist 
rahvusvaheliselt.

Or. en

Selgitus

Metsatööstuses kasutatakse jätkusuutlikke taastuvaid metsaressursse ning nende suhtes 
kohaldatakse juba aruandlusnõuet muude õigusaktide alusel ja vabatahtlike kolmandate 
isikute poolse kontrolli süsteemide kaudu.

Muudatusettepanek 482
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 99 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

99 a. Vananenud taimekaitsevahendite ja 
muude vananenud kemikaalide varude 
suured kogused kujutavad endast ohtu 
ELi liikmesriikides ning Euroopa 
naabrus- ja partnerlusinstrumendiga 
hõlmatud riikides ning Venemaa 
Föderatsioonis. See oht on osaliselt 
kõrvaldatud riiklike ja ELi 
puhastusprogrammidega, nt Balti riikides 
ja Poolas, kuid mujal seisab see alles ees. 
Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendiga hõlmatud 
riikides ning Venemaa Föderatsioonis 
kujutavad suured kogused endast 
võimalikku keskkonnakatastroofi 
kodanike jaoks ja imporditud toidu 
tarbijate jaoks ELis. ELi liikmesriikides 
ning Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendiga hõlmatud 
riikides ning Venemaa Föderatsioonis 
tuleb laiaulatusliku piirkondliku 
puhastusprogrammiga luua 
ennetusstrateegia, mille eesmärk on 
vältida toiduskandaale (nt nitrofeeni 
juhtum Saksamaal) ja majanduslikku 
kahju. 
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Or. en

Muudatusettepanek 483
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

100. Selleks et suurendada ELi 
tulemuslikkust piirkondlike ja 
ülemaailmsete keskkonnaprobleemide 
käsitlemisel, tagatakse käesoleva 
programmiga 2020. aastaks järgmist.

100. Selleks et suurendada ELi 
tulemuslikkust piirkondlike ja 
ülemaailmsete keskkonnaprobleemide 
käsitlemisel, tuleks käesoleva 
programmiga tagada 2020. aastaks 
järgmist.

Or. it

Muudatusettepanek 484
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Rio+20 lõppdokument on täielikult 
integreeritud ELi välispoliitikasse ning EL 
aitab tõhusalt kaasa üleilmsetele 
jõupingutustele rakendada kokkulepitud 
kohustusi, sealhulgas Rio 
konventsioonidest tulenevaid kohustusi.

(a) Rio+20 lõppdokument on täielikult 
integreeritud ELi sise- ja välispoliitikasse 
ning EL aitab tõhusalt kaasa üleilmsetele 
jõupingutustele rakendada kokkulepitud 
kohustusi, sealhulgas Rio 
konventsioonidest tulenevaid kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 485
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 1 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) EL tõhustab veelgi oma algatusi, 
mille eesmärk on hõlbustada 
ülemaailmset üleminekut kaasavale 
keskkonnasäästlikule majandusele 
säästva arengu ja vaesuse kaotamise 
kontekstis, ning omab olulist rolli 
kõnealuse eesmärgi saavutamisele 
suunatud rahvusvaheliste ambitsioonide 
edendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 486
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Teha tööd, et võtta vastu säästva arengu 
eesmärgid: a) milles käsitletakse kaasava 
keskkonnasäästliku majanduse prioriteete 
ja laiemaid säästva arengu eesmärke, nagu 
energia, vesi, toiduga kindlustatus, 
ookeanid, säästev tarbimine ja tootmine, 
samuti valdkondadevahelised küsimused 
nagu võrdsus, sotsiaalne kaasatus, 
inimväärne töö, õigusriik ja hea 
valitsemistava; b) mis on üldkohaldatavad 
ja hõlmavad säästva arengu kolme 
valdkonda; c) mida hinnatakse nendega 
kaasnevate eesmärkide ja näitajate põhjal;
ning d) mis on sidusad ja integreeritud 
2015. aasta järgse arenguraamistikuga ning
toetavad kliimameetmeid.

(a) Teha tööd, et võtta vastu säästva arengu 
eesmärgid: a) milles käsitletakse kaasava 
keskkonnasäästliku majanduse prioriteete 
ja laiemaid säästva arengu eesmärke, nagu 
energia, vesi, toiduga kindlustatus, 
ookeanid, säästev tarbimine ja tootmine, 
samuti valdkondadevahelised küsimused 
nagu võrdsus, sotsiaalne kaasatus, 
inimväärne töö, õigusriik ja hea 
valitsemistava; b) mis on üldkohaldatavad 
ja hõlmavad säästva arengu kolme 
valdkonda; c) mida hinnatakse nendega 
kaasnevate eesmärkide ja näitajate põhjal, 
võttes arvesse riikide eri asjaolusid; d) mis 
on sidusad ja integreeritud 2015. aasta 
järgse arenguraamistikuga; ning e) mis on 
sidusad kehtivate ja mis tahes tulevaste 
rahvusvaheliselt kokku lepitavate 
eesmärkide ja sihtidega, näiteks 
bioloogilise mitmekesisuse, 
kliimamuutuste, sotsiaalkaitse põhialuste 
või muus valdkonnas.
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Or. en

Muudatusettepanek 487
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Teha tööd, et võtta vastu säästva arengu 
eesmärgid: a) milles käsitletakse kaasava 
keskkonnasäästliku majanduse prioriteete 
ja laiemaid säästva arengu eesmärke, nagu 
energia, vesi, toiduga kindlustatus, 
ookeanid, säästev tarbimine ja tootmine, 
samuti valdkondadevahelised küsimused 
nagu võrdsus, sotsiaalne kaasatus, 
inimväärne töö, õigusriik ja hea 
valitsemistava; b) mis on üldkohaldatavad 
ja hõlmavad säästva arengu kolme 
valdkonda; c) mida hinnatakse nendega 
kaasnevate eesmärkide ja näitajate põhjal; 
ning d) mis on sidusad ja integreeritud 
2015. aasta järgse arenguraamistikuga ning
toetavad kliimameetmeid.

(a) Teha tööd, et võtta vastu säästva arengu 
eesmärgid: a) milles käsitletakse kaasava 
keskkonnasäästliku majanduse prioriteete 
ja laiemaid säästva arengu eesmärke, nagu 
energia, vesi, toiduga kindlustatus, 
ookeanid, säästev tarbimine ja tootmine, 
samuti valdkondadevahelised küsimused 
nagu võrdsus, sotsiaalne kaasatus, 
inimväärne töö, õigusriik ja hea 
valitsemistava; b) mis on üldkohaldatavad 
ja hõlmavad säästva arengu kolme 
valdkonda; c) mida hinnatakse nendega 
kaasnevate eesmärkide ja näitajate põhjal; 
ning d) mis on sidusad ja integreeritud 
2015. aasta järgse arenguraamistikuga ning
kooskõlas muude rahvusvaheliste 
kohustustega, näiteks kliimamuutuste ja 
bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 488
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Teha tööd, et võtta vastu säästva arengu 
eesmärgid: a) milles käsitletakse kaasava 
keskkonnasäästliku majanduse prioriteete 
ja laiemaid säästva arengu eesmärke, nagu 
energia, vesi, toiduga kindlustatus,

(a) Teha tööd, et võtta vastu säästva arengu 
eesmärgid: a) milles käsitletakse kaasava 
keskkonnasäästliku majanduse prioriteete 
ja laiemaid säästva arengu eesmärke, nagu 
energia, vesi, toiduga kindlustatus, 
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ookeanid, säästev tarbimine ja tootmine, 
samuti valdkondadevahelised küsimused 
nagu võrdsus, sotsiaalne kaasatus, 
inimväärne töö, õigusriik ja hea 
valitsemistava; b) mis on üldkohaldatavad 
ja hõlmavad säästva arengu kolme 
valdkonda; c) mida hinnatakse nendega 
kaasnevate eesmärkide ja näitajate põhjal; 
ning d) mis on sidusad ja integreeritud 
2015. aasta järgse arenguraamistikuga ning 
toetavad kliimameetmeid.

ookeanid, säästev tarbimine ja tootmine,
sealhulgas loomade heaolu, samuti 
valdkondadevahelised küsimused nagu 
võrdsus, sotsiaalne kaasatus, inimväärne 
töö, õigusriik ja hea valitsemistava; b) mis 
on üldkohaldatavad ja hõlmavad säästva 
arengu kolme valdkonda; c) mida 
hinnatakse nendega kaasnevate eesmärkide 
ja näitajate põhjal; ning d) mis on sidusad 
ja integreeritud 2015. aasta järgse 
arenguraamistikuga ning toetavad 
kliimameetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Teha tööd tõhusama ÜRO struktuuri 
nimel säästva arengu jaoks ÜRO 
Keskkonnaprogrammi tugevdamise kaudu 
ja kooskõlas Rio+20 lõppdokumendiga, 
jätkates samas püüdlusi ÜRO 
Keskkonnaprogrammi staatuse tõstmiseks
ÜRO allasutuse tasemele ning toetades 
pooleliolevaid jõupingutusi suurendada 
sünergiaid mitmepoolsete 
keskkonnalepingute vahel.

(b) Teha tööd tõhusama ÜRO struktuuri 
nimel säästva arengu jaoks, eelkõige selle 
keskkonnamõõdet silmas pidades, tehes 
seda järgmise kaudu: a) ÜRO 
Keskkonnaprogrammi (UNEP) edasine 
tugevdamine kooskõlas Rio+20 
lõppdokumendiga, tuginedes UNEPi 
nõukogu otsusele luua ÜROs 
keskkonnaküsimustega tegelev assamblee,
jätkates samas püüdlusi ÜRO 
Keskkonnaprogrammi staatuse tõstmiseks
spetsialiseeritud asutuse tasemele; b) 
niisuguste jõupingutuste toetamine, mille 
eesmärk on suurendada sünergiaid 
mitmepoolsete keskkonnalepingute vahel, 
eelkõige kemikaalide ja jäätmete ning 
bioloogilise mitmekesisuse klastrites; ning 
c) säästva arengu kõrgetasemelise 
poliitilise foorumi töös keskkonnale 
tugeva ja autoriteetse hääle tagamisele 
kaasaaitamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 490
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Teha tööd tõhusama ÜRO struktuuri 
nimel säästva arengu jaoks ÜRO 
Keskkonnaprogrammi tugevdamise kaudu 
ja kooskõlas Rio+20 lõppdokumendiga, 
jätkates samas püüdlusi ÜRO 
Keskkonnaprogrammi staatuse tõstmiseks 
ÜRO allasutuse tasemele ning toetades 
pooleliolevaid jõupingutusi suurendada 
sünergiaid mitmepoolsete 
keskkonnalepingute vahel.

(b) Teha tööd tõhusama ÜRO struktuuri 
nimel säästva arengu jaoks, tugevdades
ÜRO Keskkonnaprogrammi kooskõlas 
Rio+20 lõppdokumendiga ning toetades 
pooleliolevaid jõupingutusi suurendada 
sünergiaid mitmepoolsete 
keskkonnalepingute vahel.

Or. it

Muudatusettepanek 491
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Tugevdada mitmesuguste 
rahastamisallikate mõju, sealhulgas 
maksustamine ja riigisiseste ressursside
mobiliseerimine, erainvesteeringud, uued 
ja innovatiivsed allikad, ning luua 
võimalused arenguabi kasutamiseks, et 
võimendada kõnealuseid muid 
rahastamisallikaid nii Rios koostatud 
säästva arengu rahastamise strateegia kui 
ka ELi poliitikate raames, sealhulgas 
kliima ja elurikkuse alase rahastamisega 
seotud rahvusvahelised kohustused.

(c) Tugevdada mitmesuguste 
rahastamisallikate mõju, sealhulgas 
maksustamine ja riigisiseste ressursside
vabastamine, erainvesteeringud, uued ja 
innovatiivsed allikad, ning luua võimalused 
arenguabi kasutamiseks, et võimendada 
kõnealuseid muid rahastamisallikaid nii 
Rios koostatud säästva arengu rahastamise 
strateegia kui ka ELi poliitikate raames, 
sealhulgas kliima ja elurikkuse alase 
rahastamisega seotud rahvusvahelised 
kohustused.

Or. it
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Muudatusettepanek 492
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Tuleb teha strateegilisemat koostööd 
partnerriikidega ja keskenduda selles 
järgmisele: 1) koostöö strateegiliste 
partneritega parimate tavade edendamiseks 
liidu keskkonnapoliitika ja õigusaktide 
raames ning lähenemiseks mitmepoolsetel 
keskkonnaalastel läbirääkimistel; 2)
koostöö Euroopa naabruspoliitika 
riikidega, et järk-järgult ühtlustada nendega 
ELi põhilist keskkonna- ja kliimapoliitikat 
ja õigusakte ning tugevdada koostööd 
piirkondlike keskkonna- ja 
kliimaprobleemidega tegelemisel; 3)
koostöö arenguriikidega, et toetada nende 
jõupingutusi kaitsta loodust, võidelda
kliimamuutustega ning vähendada 
looduskatastroofe, ning rakendada 
rahvusvahelisi keskkonnaalaseid kohustusi, 
millega aidatakse kaasa vaesuse 
vähendamisele ja säästvale arengule.

(d) Tuleb teha strateegilisemat koostööd 
partnerriikidega ja keskenduda selles 
järgmisele: 1) koostöö strateegiliste 
partneritega parimate tavade edendamiseks 
liidu keskkonnapoliitika ja õigusaktide 
raames ning lähenemiseks mitmepoolsetel 
keskkonnaalastel läbirääkimistel; 2)
koostöö Euroopa naabruspoliitika 
riikidega, et järk-järgult ühtlustada nendega 
ELi põhilist keskkonna- ja kliimapoliitikat 
ja õigusakte ning tugevdada koostööd 
piirkondlike keskkonna- ja 
kliimaprobleemidega tegelemisel; 3)
koostöö arenguriikidega, et toetada nende 
jõupingutusi kaitsta loodust, kohaneda
kliimamuutustega ning vähendada 
looduskatastroofe, ning rakendada 
rahvusvahelisi keskkonnaalaseid kohustusi, 
millega aidatakse kaasa vaesuse 
vähendamisele ja säästvale arengule.

Or. it

Muudatusettepanek 493
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Tuleb teha strateegilisemat koostööd 
partnerriikidega ja keskenduda selles 
järgmisele: 1) koostöö strateegiliste 
partneritega parimate tavade edendamiseks 
liidu keskkonnapoliitika ja õigusaktide 

(d) Tuleb teha strateegilisemat koostööd 
partnerriikidega, mis hõlmab ELi 
seisukoha ja eesmärkide õigeaegset 
teatavakstegemist rahvusvaheliste 
konverentside eel, ning keskenduda selles 
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raames ning lähenemiseks mitmepoolsetel 
keskkonnaalastel läbirääkimistel; 2)
koostöö Euroopa naabruspoliitika 
riikidega, et järk-järgult ühtlustada nendega 
ELi põhilist keskkonna- ja kliimapoliitikat 
ja õigusakte ning tugevdada koostööd 
piirkondlike keskkonna- ja 
kliimaprobleemidega tegelemisel; 3)
koostöö arenguriikidega, et toetada nende 
jõupingutusi kaitsta loodust, võidelda 
kliimamuutustega ning vähendada 
looduskatastroofe, ning rakendada 
rahvusvahelisi keskkonnaalaseid kohustusi, 
millega aidatakse kaasa vaesuse 
vähendamisele ja säästvale arengule.

järgmisele: 1) koostöö strateegiliste 
partneritega parimate tavade edendamiseks 
liidu keskkonnapoliitika ja õigusaktide 
raames ning lähenemiseks mitmepoolsetel 
keskkonnaalastel läbirääkimistel; 2)
koostöö Euroopa naabruspoliitika 
riikidega, et järk-järgult ühtlustada nendega 
ELi põhilist keskkonna- ja kliimapoliitikat 
ja õigusakte ning tugevdada koostööd 
piirkondlike keskkonna- ja 
kliimaprobleemidega tegelemisel; 3)
koostöö arenguriikidega, et toetada nende 
jõupingutusi kaitsta loodust, võidelda 
kliimamuutustega ning vähendada 
looduskatastroofe, ning rakendada 
rahvusvahelisi keskkonnaalaseid kohustusi, 
millega aidatakse kaasa vaesuse 
vähendamisele ja säästvale arengule.

Or. en

Muudatusettepanek 494
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Tuleb teha strateegilisemat koostööd 
partnerriikidega ja keskenduda selles 
järgmisele: 1) koostöö strateegiliste 
partneritega parimate tavade edendamiseks 
liidu keskkonnapoliitika ja õigusaktide 
raames ning lähenemiseks mitmepoolsetel 
keskkonnaalastel läbirääkimistel; 2) 
koostöö Euroopa naabruspoliitika 
riikidega, et järk-järgult ühtlustada nendega 
ELi põhilist keskkonna- ja kliimapoliitikat 
ja õigusakte ning tugevdada koostööd 
piirkondlike keskkonna- ja 
kliimaprobleemidega tegelemisel; 3) 
koostöö arenguriikidega, et toetada nende 
jõupingutusi kaitsta loodust, võidelda 
kliimamuutustega ning vähendada 
looduskatastroofe, ning rakendada 

(d) Tuleb teha strateegilisemat koostööd 
partnerriikidega ja keskenduda selles 
järgmisele: 1) koostöö strateegiliste 
partneritega parimate tavade edendamiseks 
liidu keskkonnapoliitika ja õigusaktide 
raames ning lähenemiseks mitmepoolsetel 
keskkonnaalastel läbirääkimistel; 2) 
koostöö Euroopa naabruspoliitika 
riikidega, et järk-järgult ühtlustada nendega 
ELi põhilist keskkonna- ja kliimapoliitikat 
ja õigusakte ning tugevdada koostööd 
piirkondlike keskkonna- ja 
kliimaprobleemidega tegelemisel; 3) 
koostöö arenguriikidega, et toetada nende 
jõupingutusi kaitsta loodust, võidelda 
kliimamuutustega ning vähendada 
looduskatastroofe, ning rakendada 
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rahvusvahelisi keskkonnaalaseid kohustusi, 
millega aidatakse kaasa vaesuse 
vähendamisele ja säästvale arengule.

rahvusvahelisi keskkonnaalaseid kohustusi, 
millega aidatakse kaasa vaesuse 
vähendamisele ja säästvale arengule. 
Tagada, et vastastikkuse põhimõtet 
järgitakse kaubandussuhetes, eelkõige 
kahepoolsetes kaubanduslepingutes.

Or. fr

Muudatusettepanek 495
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Osaleda järjepidevamalt, ennetavamalt 
ja tõhusamalt mitmepoolsetes 
keskkonnaalastes protsessides, sealhulgas 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, 
bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja 
kemikaalidega seotud konventsioonid, 
samuti muudel tähtsatel foorumitel, nt 
Rahvusvaheline Tsiviillennunduse 
Organisatsioon ja Rahvusvaheline 
Mereorganisatsioon, et tagada 2020. 
aastaks võetud kohustuste järgmine ELis ja 
üleilmselt ning leppida kokku pärast 2020. 
aastat võetavates rahvusvahelistes 
meetmetes.

(e) Osaleda järjepidevamalt, ennetavamalt 
ja tõhusamalt mitmepoolsetes 
keskkonnaalastes protsessides, sealhulgas 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, 
bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja 
kemikaalidega seotud konventsioonid, 
samuti muudel tähtsatel foorumitel, nt 
Rahvusvaheline Tsiviillennunduse 
Organisatsioon ja Rahvusvaheline 
Mereorganisatsioon, et tagada 2020. 
aastaks võetud kohustuste järgmine ELis ja 
üleilmselt ning leppida kokku pärast 2020. 
aastat võetavates rahvusvahelistes 
meetmetes, ning suurendada jõupingutusi 
kõikide peamiste mitmepoolsete 
keskkonnalepingute rakendamiseks enne 
2020. aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 496
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Osaleda järjepidevamalt, ennetavamalt 
ja tõhusamalt mitmepoolsetes 
keskkonnaalastes protsessides, sealhulgas 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, 
bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja 
kemikaalidega seotud konventsioonid, 
samuti muudel tähtsatel foorumitel, nt 
Rahvusvaheline Tsiviillennunduse 
Organisatsioon ja Rahvusvaheline 
Mereorganisatsioon, et tagada 2020. 
aastaks võetud kohustuste järgmine ELis ja 
üleilmselt ning leppida kokku pärast 2020. 
aastat võetavates rahvusvahelistes 
meetmetes.

(e) Osaleda järjepidevamalt, ennetavamalt 
ja tõhusamalt mitmepoolsetes 
keskkonnaalastes protsessides, sealhulgas 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, 
bioloogilise mitmekesisuse konventsioon, 
ohustatud looduslike looma- ja 
taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise 
konventsioon, vaalapüügi reguleerimise 
rahvusvaheline konventsioon ja 
kemikaalidega seotud konventsioonid, 
samuti muudel tähtsatel foorumitel, nt 
Rahvusvaheline Tsiviillennunduse 
Organisatsioon ja Rahvusvaheline 
Mereorganisatsioon, et tagada 2020. 
aastaks võetud kohustuste järgmine ELis ja 
üleilmselt ning leppida kokku pärast 2020. 
aastat võetavates rahvusvahelistes 
meetmetes.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Giancarlo Scottà

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Ratifitseerida kõik peamised 
keskkonnakokkulepped enne 2020. aastat.

(f) Ratifitseerida kõik peamised 
keskkonnakokkulepped.

Or. it

Muudatusettepanek 498
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) Ratifitseerida kõik peamised 
keskkonnakokkulepped enne 2020. aastat.

(f) Ratifitseerida kõik peamised 
keskkonnakokkulepped enne 2020. aastat, 
eeldusel et need ei õõnesta oluliselt ELi 
konkurentsivõimet.

Or. fr

Muudatusettepanek 499
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) Hinnata üleilmses kontekstis ELi 
toidukaupade ja muude kaupade tarbimise 
keskkonnamõju ning võimalikke sellega 
seotud reaktsioone.

(g) Hinnata üleilmses kontekstis ELi 
toidukaupade ja muude kaupade tarbimise 
keskkonnamõju ning võimalikke sellega 
seotud reaktsioone ning võtta vajalikke 
poliitikameetmeid niisuguste hindamiste 
järelduste käsitlemiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 500
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 100 – lõik 2 – punkt g – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) Toetada heitkogustega kauplemise 
süsteemide kasutuselevõttu ja 
edasiarendamist kogu maailmas ning 
võimaldada nende piirkondadevahelist 
ühendamist.

Or. en
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Selgitus

Piirkondlike heitkogustega kauplemise süsteemide arendamine ja ühendamine aitab 
leevendada kliimamuutusi ning edendada rohelist innovatsiooni, muutes samal ajal 
süsinikdioksiidi hinna stabiilsemaks, võrdsustades rahvusvahelisi võimalusi ning toetades 
ülemaailmset koostööd kliimamuutuste valdkonnas.

Muudatusettepanek 501
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 101

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

101. Komisjon tagab, et programmi 
rakendamist jälgitakse strateegia „Euroopa 
2020” regulaarse järelevalveprotsessi 
raames. Programmi hinnatakse enne 2020. 
aastat eelkõige Euroopa Keskkonnaameti 
keskkonnaseisundi aruande põhjal.

101. Tuleks kehtestada üldine 
järelevalvemeetod üheksa prioriteetse 
eesmärgi saavutamisega seotud 
edusammude jälgimiseks, hõlmates ka 
vahe-eesmärke ja pidevat järelevalvet 
programmi kogu rakendamisaja jooksul. 
Lisaks tagab komisjon, et programmi 
rakendamist jälgitakse ka strateegia
„Euroopa 2020” regulaarse 
järelevalveprotsessi raames. Programmi 
hinnatakse enne 2020. aastat eelkõige 
Euroopa Keskkonnaameti 
keskkonnaseisundi aruande põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 502
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 101

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

101. Komisjon tagab, et programmi 
rakendamist jälgitakse strateegia „Euroopa 
2020” regulaarse järelevalveprotsessi 
raames. Programmi hinnatakse enne 2020. 
aastat eelkõige Euroopa Keskkonnaameti 

101. Komisjon tagab, et programmi 
rakendamist jälgitakse strateegia „Euroopa 
2020” regulaarse järelevalveprotsessi 
raames. Programmi hinnatakse enne 2020. 
aastat eelkõige Euroopa Keskkonnaameti 
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keskkonnaseisundi aruande põhjal. keskkonnaseisundi aruande põhjal.
Komisjon annab keskkonnaalase 
tegevusprogrammi edusammudest 
Euroopa Parlamendile aru iga kahe aasta 
järel.

Or. en

Selgitus

Kõnealuse keskkonnaalase tegevusprogrammi tulemusliku rakendamise tagamiseks tuleks 
eduaruanded esitada Euroopa Parlamendile iga kahe aasta järel.

Muudatusettepanek 503
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1 – punkt 102

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

102. Prioriteetsete eesmärkide 
saavutamisega seotud edusammude
jälgimisprotsessis kasutatakse samu 
näitajad, mida kasutab Euroopa 
Keskkonnaamet keskkonnaseisundi 
jälgimisel ja kehtivate keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide ja õigusaktide 
rakendamise jälgimisel, sealhulgas kliima-
ja energiaeesmärgid, elurikkuse eesmärgid 
ja ressursitõhususe vahe-eesmärgid.
Täiendavad näitajad, et mõõta üldisi 
edusamme seoses ressursitõhusa Euroopa 
majanduse ja ühiskonnaga ning jõukuse ja 
heaoluga, töötatakse välja koos 
sidusrühmadega ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskava raames.

102. Prioriteetsete eesmärkide 
saavutamisega seotud edusammude 
jälgimisprotsessis kasutatakse samu 
näitajad, mida kasutab Euroopa 
Keskkonnaamet keskkonnaseisundi 
jälgimisel ja kehtivate keskkonna- ja 
kliimaalaste eesmärkide ja õigusaktide 
rakendamise jälgimisel, sealhulgas kliima-
ja energiaeesmärgid, elurikkuse eesmärgid 
ja esildatud ressursitõhususe vahe-
eesmärgid. Täiendavad näitajad, et mõõta 
üldisi edusamme seoses ressursitõhusa 
Euroopa majanduse ja ühiskonnaga ning 
jõukuse ja heaoluga, töötatakse välja koos 
sidusrühmadega ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskava raames.

Or. en


