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ET

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 2013. aasta järgse 
jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et tulevane jätkusuutlik majandus ei ole mitte ainult moraalne eesmärk, vaid 
ka majanduslik vajadus; on seisukohal, et EL peaks seda üleminekut juhtima, et hoida 
Euroopa tööstus konkurentsivõimeline ning tagada puhas ja tervislik elukeskkond;

2. rõhutab vajadust tugevdada ELi keskkonnaalaste õigusaktide ja eesmärkide 
integreerimist poliitikavaldkondadesse (sealhulgas ÜPP, ühtekuuluvuspoliitika ja 
ühine kalanduspoliitika); seetõttu soovitab ELi rahaliste vahendite kasutamise 
süvalaiendamist, et tagada vastavus ELi keskkonnaalase poliitika ja õigusaktide 
eesmärkidega; rõhutab, kui olulised on tulevased teadus- ja innovatsiooniprogrammid 
saavutamaks ELi eesmärke aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu alal;

3. on mures keskkonnakahjulike toetuste finants- ja poliitilise mõju pärast; on seisukohal, 
et Euroopa rahaline toetus ei tohiks avaldada halba mõju keskkonnale, 
kliimamuutusele, ökosüsteemidele ja bioloogilisele mitmekesisusele ELi piires ja 
sellest väljaspool;

4. kordab, kui oluline on saavutada ELi kliima ja bioloogilise mitmekesisuse alased 
eesmärgid, ja nõuab tungivalt, et EL tagaks nende eesmärkide kajastumise kõikides 
muudes poliitikavaldkondades; palub ELil võtta kohustus tagada nende eesmärkide 
saavutamiseks piisav rahastamine ning parandada veelgi rohkem arengumaade 
suutlikkust süvalaiendada keskkonnaprobleemide ja kliimamuutuste leevendamist 
ning selle kohandamist valdkonnaüleselt ja majandusalaste arengukavadega;

5. rõhutab vajadust kindlustada järgmises mitmeaastases finantsraamistikus pikaajaline 
rahaline toetus rahvatervisealastele prioriteetidele, eriti aga ELi praeguse rahvatervise 
programmi strateegilistele järelmeetmetele;

6. nõuab, et järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga tagataks asjakohane väljaõppe, 
teadusuuringute ja ameti rahastamine, et edendada ELi terviklikku lähenemist 
toiduohutusele ning seega kindlustada pikaajaline ja kõrgetasemeline toiduohutus ning 
loomade tervishoid ja heaolu kõikjal ELis.


