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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse 
Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera 
võimaluste piires”
(COM(2012)0710 – C7-0392/2012 – 2012/0337(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0710),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 3, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0392/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ... arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning riikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Euroopa Parlamendi 20. aprilli 

                                               
1 ELT C …
2 ELT C …
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2012. aasta resolutsioonis kuuenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi 
läbivaatamise ja seitsmenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi 
prioriteetide kindlaksmääramise kohta 
pealkirjaga „Parem keskkond parema elu 
heaks” on määratletud kolm prioriteeti, 
millele uue programmi puhul toetuda: 
rakendamine ja tugevdamine, 
integreerimine ja rahvusvaheline mõõde.

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 
aruandes „Euroopa keskkond – seisund ja 
väljavaated 2010. aastal” (SOER 2010) 
märgiti, et endiselt püsivad olulised 
keskkonnaalased probleemid, millel 
võivad olla tõsised tagajärjed, kui 
nendega tegelemiseks midagi ette ei võeta.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tuleb kehtestada Euroopa Liidu 
prioriteetsed eesmärgid 2020. aastaks, 
võttes arvesse 2050. aastani ulatuvat 
pikaajalist visiooni. Uus programm peaks 
põhinema poliitikaalgatustel, mis on 
esitatud strateegias „Euroopa 2020”, 
samuti ELi kliima- ja energiapaketis, 

(7) Tuleb kehtestada Euroopa Liidu 
prioriteetsed eesmärgid 2020. aastaks, 
võttes arvesse 2050. aastani ulatuvat 
pikaajalist selget visiooni, et luua 
stabiilne, investeeringuid ja 
majanduskasvu soodustav raamistik. Uus 
programm peaks põhinema 
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teatises „Konkurentsivõimeline vähese 
CO2-heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava”, ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias aastani 2020, 
ressursitõhusa Euroopa tegevuskavas ja 
juhtalgatuses „Innovatiivne liit”. 

poliitikaalgatustel, mis on esitatud 
strateegias „Euroopa 2020”, samuti ELi 
kliima- ja energiapaketis, teatises 
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava”, ELi bioloogilise 
mitmekesisuse strateegias aastani 2020, 
ressursitõhusa Euroopa tegevuskavas ja 
juhtalgatuses „Innovatiivne liit”.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liit on võtnud endale eesmärgiks 
metsade hävitamise peatamise hiljemalt 
aastaks 2030 ja troopiliste metsade 
raadamise vähendamise vähemalt 50 % 
ulatuses 2008. aasta tasemest aastaks 
20201.
_______________
1 Nõukogu (keskkond) 2912. istung, 
4.12.2008.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

kogu ühiskonnale tervikuna, eriti sellistes 
majandussektorites osalejatele, mis otseselt 
sõltuvad ökosüsteemiteenustest. 
Bioloogilist mitmekesisust ähvardavad 
ohud on samuti liidu vastutusvaldkonda 
kuuluvad probleemid, mis puutub 
äärepoolseimate piirkondadesse ning 
ülemeremaadesse ja -territooriumitesse, 
mis on bioloogilise mitmekesisuse nn 
tulipunktid1, ning kogu ülejäänud 
maailma seoses liidu piiridest väljapoole 
jäetava ökoloogilise jalajäljega. 
_______________
1 Nn tulipunktid on geograafilised 
piirkonnad, mille bioloogiline 
mitmekesisus on ohus. Äärepoolseimad 
piirkonnad ning ülemeremaad ja -
territooriumid on 70 % Euroopa 
bioloogilise mitmekesisuse koduks ja seal 
leidub rohkem endeemseid liike kui 
Euroopa mandriosas.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kaitsta, säilitada ja suurendada liidu 
looduskapitali;

(a) kaitsta, säilitada, suurendada ja 
väärtustada liidu looduskapitali;

Or. fr

Selgitus

La référence à cette notion de valeur s'inscrit dans la logique de la stratégie de l'Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Comme indiqué dans les conclusions du Conseil 
environnement de mars 2010: "à l'horizon 2050, la biodiversité dans l'Union européenne 
ainsi que les services écosystémiques qu'elle fournit - son capital naturel - seront protégés, 
évalués et rétablis de manière appropriée compte tenu de la valeur intrinsèque de la 
biodiversité et de sa contribution essentielle au bien-être de l'homme et à la prospérité 
économique et de façon à ce que les changements catastrophiques causés par la perte de la 
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biodiversité soient évités." Amendement horizontal pour tout le texte

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Liit ja liikmesriigid vastutavad 
käesolevas programmis esitatud 
prioriteetsete eesmärkide täitmise tagamise 
eest. Nad käsitlevad tuvastatud probleeme 
sidusalt. Meetmeid võetakse subsidiaarsuse 
põhimõtet nõuetekohaselt arvestades ja 
tasemel, mis sobib kõige paremini 
käesolevas programmis esitatud 
prioriteetsete eesmärkide ja nendega seotud 
tulemuste saavutamiseks.

1. Euroopa Liit ja liikmesriigid vastutavad 
käesolevas programmis esitatud 
prioriteetsete eesmärkide täitmise tagamise 
eest. Nad käsitlevad tuvastatud probleeme 
sidusalt. Meetmeid võetakse pädevuse 
omistamise, subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid
nõuetekohaselt arvestades ja tasemel, mis 
sobib kõige paremini käesolevas 
programmis esitatud prioriteetsete 
eesmärkide ja nendega seotud tulemuste 
saavutamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Kasvav ülemaailmne nõudlus kaupade ja 
teenuste järgi ning ressursside 
ammendumine, millega kaasnevad 
maailmamajanduse praegused rohkelt 
jäätmeid tekitavad tootmis- ja 
tarbimissüsteemid, ressursside säästva 
majandamise puudumine ülemaailmsel 
tasandil, mis mõningatel juhtudel 
suurendab peamiste toorainete, maavarade 
ja energia maksumust, tekitavad rohkem 
saastet ja jäätmeid, suurendavad kogu 
maailma KHG heidet ja soodustavad maa 
degradeerumist, metsade raadamist ja 
elurikkuse kadumist. Ligi kaks 
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elurikkuse, kliimamuutuse ja 
lämmastikuringluse taluvuspiirid on juba 
ületatud. Suure tõenäosusega on 
2030. aastaks puudu 40 % vett, kui 
ressursitõhusus märksa paremaks ei muutu. 
Samuti on risk, et kliimamuutus 
võimendab neid probleeme edaspidi, ja see 
on väga kulukas. 2011. aastal tekitasid 
osaliselt kliimamuutusest põhjustatud 
katastroofid ülemaailmselt majanduskahju 
üle 300 miljardi euro. Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsioon (OECD) on 
hoiatanud, et looduskapitali jätkuva 
degradeerumise ja erosiooniga kaasneb oht 
pöördumatuteks muutusteks, mis 
ohustavad elatustaseme tõusu kaks sajandit 
ja tähendavad suuri kulutusi. 

kolmandikku maailma ökosüsteemidest on 
kadumas ja leidub tõendeid selle kohta, et 
maakera elurikkuse, kliimamuutuse ja 
lämmastikuringluse taluvuspiirid on juba 
ületatud. Suure tõenäosusega on 
2030. aastaks puudu 40 % vett, kui 
ressursitõhusus märksa paremaks ei muutu. 
Samuti on risk, et kliimamuutus 
võimendab neid probleeme edaspidi, ja see 
on väga kulukas. 2011. aastal tekitasid 
osaliselt kliimamuutusest põhjustatud 
katastroofid ülemaailmselt majanduskahju 
üle 300 miljardi euro. Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsioon (OECD) on 
hoiatanud, et looduskapitali jätkuva 
degradeerumise ja erosiooniga kaasneb oht 
pöördumatuteks muutusteks, mis 
ohustavad elatustaseme tõusu kaks sajandit 
ja tähendavad suuri kulutusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

18. Hoolimata tänaseks tehtud tohututest 
pingutustest suudetakse vee raamdirektiivis 
sätestatud eesmärki saavutada hea 
keskkonnaseisund 2015. aastaks täita 
tõenäoliselt üksnes umbes 53 % ELi 
pinnaveekogumite suhtes. Samuti on suure 
surve all merestrateegia raamdirektiivi 
eesmärk saavutada hea keskkonnaseisund 
2020. aastaks, muu hulgas inimtekkeliste 
ohtude (nagu näiteks ülepüük), saastatus 
(sh veealune mürasaaste) ja mereprahi 
tõttu, millele lisanduvad 
kliimasoojenemise mõjud (ookeanide 
hapestumine). Ning samal ajal, kui ELi 
õhukvaliteedi- ja tööstusheitepoliitika on 
aidanud vähendada paljusid saastamise 
vorme, jätkub ökosüsteemide kahjustamine 
keskkonda vabaneva ülemäärase 
lämmastiku ja osoonisaastega, mida 
seostatakse transpordist, intensiivsest 
põllumajandusest ja elektritootmisest 
tuleneva heitega. 

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. Põllumajandussektori puhul on 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
potentsiaal väga kõrge ja selgelt 
alakasutatud. Põllumajandustavade 
muutmiseks, et vähendada selle sektori 
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mõju kliimamuutusele, on vaja 
teavitamis- ja teadlikkuse tõstmise etappi 
ning samuti majanduslikku toetust 
muutuste elluviimiseks. Vahendid selleks 
on olemas, kuid kõigepealt tuleb ületada 
teabega seotud ja metodoloogilised 
takistused.

Or. fr

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 b. Lisaks on maakasutuse, 
maakasutuse muutuse ja metsanduse 
sektori, mis hõlmab muu hulgas 
põllumajandusmaa majandamist, eripära 
see, et see on ainuke sektor, mis oma 
ladustamisvõimsusega neelab süsinikku. 
Ühtlustatud õigusraamistiku 
vastuvõtmine Euroopa tasandil, milles 
määratletakse selle sektori suhtes 
kohaldatavad arvestuseeskirjad, mis on 
kooskõlas ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni raames vastu võetud 
samateemaliste otsustega, oleks esimene 
samm selle valdkonna kaasamisel 
kliimamuutuse vastase võitlusega seotud 
kohustuste hulka, mis liit on võtnud. 

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 18 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 c. ÜPP keskkonnahoidlikumaks 
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muutmine võimaldab suurendada 
põllumajandusmaa ladustamisvõimsust ja 
laiemas plaanis saavutada selliste 
keskkonnaeesmärkide saavutamist nagu 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamine 
ning vee ja maa kvaliteedi parandamine. 

Or. fr

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

La suppression de la référence à la directive-cadre sur l'eau est conforme au résultat du vote 
sur la PAC en Commission AGRI les 23 et 24 Janvier 2013. La grande hétérogénéité des 
mesures nationales de transposition rend impossible une intégration de la directive-cadre sur 
l’eau dans la conditionnalité de la future PAC. Le choix de mesures socle et de mesures de 
verdissement clairement identifiables et applicables en faveur de la protection de la ressource 
en eau est à rechercher. Aussi les trois mesures vertes telles que proposées par la 
Commission avec certaines flexibilités vont dans ce sens

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

20. Merekeskkonna puhul on liidul 
eelkõige kohustus omada esimest 
merendusvaldkonda maailmas, eelkõige 
tänu Euroopa ülemerepiirkondadele.
Kuna merendussektor pakub 
majanduslikke võimalusi alates 
kalapüügist, laevandusest ja vesiviljelusest 
kuni tooraineni, avamereenergiani ja 
merebiotehnoloogiani välja, tuleb hoolt 
kanda selle eest, et nende kasutamine oleks 
ühildatav mere ja ranniku ökosüsteemide 
säilitamise ja säästva majandamisega. 
Merekeskkond kannatab kaitse 
valdkonnas samuti kroonilise hilinemise 
all, kuna ökoloogiline Natura 2000 
võrgustik, mis pidi meredel lõpule viidama 
2012. aastal1, ei ole endiselt 
keskkonnaalaselt sidus ega toimiv. 
Jõupingutused, mida liikmesriigid on 
teinud Natura 2000 võrgustiku 
laiendamiseks meredele olemasolevate 
teadusalaste teadmiste ja nende 
omandamise programmide rakendamise 
alusel, et viia võrgustiku loomine lõpule, 
on märkimisväärsed, kuid neid tuleks 
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jätkata. Merekaitsealade haldamise 
tõhusust tuleks parandada, eelkõige 
Vahemere piirkonnas.
_______________
1 COM(2006)0216, 22.5.2006.

Or. fr

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

23. Selleks et vähendada Euroopas peamisi 
inimtegevusest põhjustatud survetegureid 
maale, mullale ja muudele 
ökosüsteemidele, võetakse meetmeid selle 
tagamiseks, et maakasutusega seotud 
otsuste tegemisel kõigil asjakohastel 
tasanditel võetakse nõuetekohaselt arvesse 
nii keskkonnale kui ka ühiskonnale ja 
majandusele avalduvat mõju. Rio+20 
tippkohtumise lõppdokumendis esitati 
üleskutse saavutada maailmas olukord, kus 
maa degradeerumine ei suurene. EL ja 
liikmesriigid peaksid kiiresti mõtlema, 
kuidas seda kohustust oma pädevuse piires 
kõige paremini ellu viia. Järgides 
subsidiaarsuse põhimõtet ja võttes arvesse 
mitmesuguseid meetmeid, mida praegu 
riikide tasandil mulla kaitsmiseks 
kasutatakse, kutsutakse liikmesriike üles 
määratlema mullakaitse temaatilise 
strateegiaga kehtestatud raamistikus 
riigisisesed mullakaitse strateegiad ja 
riskihindamise metoodika, et tuvastada 
prioriteetsed saastatud piirkonnad. 
Samuti tuleks julgustada teadmiste ja 
kogemuste jagamist liikmesriikide vahel.
Samuti seatakse säästva maa- ja 
mullakasutuse eesmärgid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 26 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 26 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) Elurikkuse kadumine ja 
ökosüsteemiteenuste kahjustumine on 
peatatud ning ökosüsteeme ja nende 
teenuseid säilitakse, suurendatakse ja 
taastatakse võimalikult suures ulatuses.

Or. fr

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 26 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(g) Metsad ja nende pakutavad teenused on 
kaitstud ja neid kasutatakse 
jätkusuutlikult ning nende 
vastupanuvõime kliimamuutusele,
tulekahjudele, tormidele ja kahjuritele on
paranenud.
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Or. fr

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 26 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) Liidu kodanikud on kaasatud 
looduskapitali kaitsmisse, säilitamisse, 
suurendamisse ja väärtustamisse.

Or. fr

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 26 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 26 – lõik 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

metsastrateegia, milles käsitletakse 
mitmekordset nõudlust metsade suhtes ja 
metsadest saadavat kasu ning mis 
moodustaks strateegilisema lähenemise 
metsade kaitsmisele ja suurendamisele, 
ühitades Euroopa metsandusvaldkonna 
säästlikkus- ja konkurentsivõime nõuded.

Or. fr

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 26 – lõik 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) Parandada liidu võimekust 
keskkonnapoliitikaga seotud teabe 
edastamisel, suurendada 
keskkonnakaitsealase hariduse andmist 
liikmesriikide haridussüsteemides ja 
toetada kodanike tegevust. 

Or. fr

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt - 27 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 27. Strateegia „Euroopa 2020” eesmärk 
on edendada jätkusuutlikku 
majanduskasvu, mille prioriteediks on 
saavutada vähese CO2-heitega, 
ressursitõhusam ja 
konkurentsivõimelisem majandus kahe 
juhtalgatuse kaudu, mis ühitavad 
keskkonnaalaseid ambitsioone ja 
tööstuspoliitika eesmärke: „Ressursitõhus 
Euroopa” ja „Üleilmastumise ajastu uus 
tööstuspoliitika”1.
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_______________
1 COM(2010)0614, 28.10.2010.

Or. fr

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. Juhtalgatuse „Üleilmastumise ajastu 
uus tööstuspoliitika” eesmärk on 
arendada tööstuspoliitikat, mis aitab 
ettevõtjatel ja eelkõige VKEdel saavutada 
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üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele ja tugevdada nende 
konkurentsivõimet. Selleks peaks liit 
ergutama innovatsiooni ja tööstuse 
arengut arukate keskkonnaalaste 
õigusaktide kaudu1, mis põhinevad 
mõjude hindamisel, olemasolevate 
poliitikate hindamisel (nn 
toimivuskontroll) ja nende 
konkurentsivõimele avaldatava mõju 
uurimisel2.
_______________
1 COM(2012)0746, 12.12.2012, „ELi 
õigusloome kvaliteet”.
2 SEC(2012)0091, 27.1.2012, 
„Operational guidance for assessing 
impacts on sectoral competitiveness 
within the Commission Impact 
Assessment system” (konkurentsivõime 
tagamist käsitlev komisjoni töödokument). 

Or. fr

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 29 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29. Selle olulise nõude täitmisega 
keskkonnaprobleemi lahendamiseks 
kaasneb ka suur ühiskondlik ja majanduslik 
kasu. Võimalik töökohtade arvu 
suurenemine, mis on tingitud üleminekust 
vähese CO2-heitega ja ressursitõhusale 
majandusele, aitab saavutada strateegia 
„Euroopa 2020” tööhõive alaseid 
eesmärke. ELi keskkonnatehnoloogiate ja 
teenustesektorite tööhõive on viimaste 
aastate jooksul kasvanud umbes 3 %
aastas. Ökotööstuse maailmaturg on 
hinnanguliselt väärt vähemalt triljon eurot 
ja prognoositakse selle peaaegu 
kahekordistumist järgmise 10 aasta 

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

hinnanguliselt väärt vähemalt triljon eurot 
ja prognoositakse selle peaaegu 
kahekordistumist järgmise 10 aasta 
jooksul. Euroopa ettevõtjad on juba 
maailmas juhtpositsioonil ringlussevõtu ja 
energiatõhususe poolest ning neid tuleks 
õhutada kasu saama sellest ülemaailmse 
nõudluse kasvust, mida toetab ka 
ökoinnovatsiooni tegevuskava. Näiteks 
oodatakse ainuüksi Euroopa 
taastuvenergiasektoris enam kui 400 000 
uue töökoha loomist 2020. aastaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. Selle eesmärgi saavutamiseks peab 
liit looma ökotööstuse arenguks vajalikud 
tingimused ja neid kaitsma, tagades 
sellele muu hulgas toorainete 
jätkusuutliku tarnimise1.
_______________
1 COM(2011)0025, 2.2.2011, 
„Kaubaturgude ja toorainega seotud 
probleemide lahendamine”.

Or. fr

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 29 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29 b. Lisaks võimaldab „partnerlus 
tugevama Euroopa tööstuse nimel” 
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kiirendada investeeringuid ja 
innovatsiooni kuues keskkonnasäästliku 
majandusega seotud prioriteetses 
valdkonnas: arenenud 
tootmistehnoloogia, progressi võimaldav 
tehnoloogia, bioressursipõhised tooted, 
kestlik ehituspoliitika ning toormaterjalid, 
keskkonnasõbralikud sõidukid ja laevad 
ning arukad võrgud1.
_______________
1 COM(2012)0582, 10.10.2012, „Tugevam 
Euroopa tööstus majanduse kasvuks ja 
taastumiseks – Tööstuspoliitika 
ajakohastatud teatis”.

Or. fr

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 29 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29 c. Lisaks võimaldab liidu uus turismi 
tegevuskava jätkusuutliku turismi 
arengut, mis tugevdab selle sektori 
konkurentsivõimet ja kasvupotentsiaali1.
_______________
1 COM(2010)0352, 30.6.2010, „Euroopa 
kui maailma soosituim turismisihtkoht –
uus Euroopa turismi tegevuskava”.

Or. fr

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

rakendamine on tähtis, et jõuda 
2020. aastaks kindlaksmääratud vahe-
eesmärkideni ja 2050. aastaks üles ehitada 
konkurentsivõimeline ja vähese CO2-
heitega majandus. EL püsib praegu 
ajakavas oma KHG heite vähendamisel 20 
% võrra 1990. aasta tasemest aastaks 2020, 
kuid 20 % energiatõhususe sihtmärk nõuab 
palju kiiremat tõhususe parandamist. Uuelt 
energiatõhususe direktiivilt oodatakse 
suurt panust selle suhtes. See on tähtis ka 
praeguses olukorras, kus energianõudlus 
kasvab pidevalt. Energiatõhususega peab 
kaasnema ka ressursside tõhus 
kasutamine. Eelkõige on oluline võtta 
arvesse jätkuvaid arutelusid selle üle, kas 
kasutada maad toidu või biokütuste
tootmiseks. Samuti on väga oluline 
tagada, et puiduvarusid, sealhulgas 
energeetilistel eesmärkidel kasutatavat 
biomassi, hallatakse jätkusuutlikult ja ka 
kasutatakse võimalikult tõhusalt, võttes 
seejuures arvesse selle ressursi 
mitmesuguste kasutusvaldkondade 
omadusi ja majanduslikku arengut. 

Or. fr

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33. Võetakse ka meetmeid selleks, et 
jätkuvalt parandada ELi turul pakutavate 
kaupade ja teenuste keskkonnatoimet kogu 
nende olelusringi jooksul; selleks 
suurendatakse keskkonnasäästlike toodete 
tarnimist ja stimuleeritakse suuremat 
üleminekut tarbijanõudluses nende toodete 
järele. See saavutatakse tasakaalustatud 
kombinatsiooni abil, milles osalevad 
tarbijatele ja ettevõtjatele, sealhulgas 
VKEdele mõeldud stiimulid, turupõhised 

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

eeskirjad, millega vähendatakse 
tööoperatsioonide ja toodete 
keskkonnamõju. Selles kontekstis tuleb 
Euroopa ja riigisisesel tasandil rakendada 
soodsat raamistikku, mis võimaldab 
VKEdel, mis moodustavad enamiku liidu 
ettevõtjatest, parandada oma 
keskkonnaalast võimekust1. See raamistik 
peaks hõlmama spetsiaalselt VKEdele 
suunatud teadlikkust tõstvaid 
kampaaniaid ja tehnilise/finantsabi 
programme. Tooteid käsitlevad kehtivad 
õigusaktid nagu ökodisaini ja 
energiamärgise direktiiv ning ökomärgise 
määrus vaadatakse läbi eesmärgiga 
saavutada lihtsustatud, ühtset ja 
terviklikku keskkonnaalast teavitamist, 
optimeerida pakendamist, parandada 
toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu olelusringi vältel 
ning sellega tagatakse ühtsem raamistik 
säästvale tootmisele ja tarbimisele ELis ja 
julgustatakse ettevõtjaid ja kodanikke 
võtma suuremat vastutust. Toodete 
ökoloogilise jalajälje arvutamiseks tuleks 
leida ühtlustatud Euroopa meetod.
_______________
1 Vastavalt Euroopa 
väikeettevõtlusalgatuse „Small Business 
Act” IX põhimõttele „Võimaldada 
VKEdel muuta keskkonnaalased 
väljakutsed võimalusteks”, 
COM(2008)0394, 19.6.2008.

Or. fr

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35. Selleks et luua raamistik tegevusele, 
millega parandatakse muid 

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

ressursitõhususe aspekte peale KHG heite 
ja energiakasutuse, kehtestatakse 
eesmärgid tarbimise üldise keskkonnamõju 
vähendamiseks eelkõige toidu- ja 
elamusektoris ning liikuvuse valdkonnas. 
Need sektorid üheskoos vastutavad 
peaaegu 80 % tarbimise keskkonnamõju 
eest. Rio+20 lõppdokumendis tunnistati 
vajadust tugevalt vähendada 
saagikoristusjärgset ja muud toidukadu ja 
raiskamist kogu toidutarneahelas. Lisaks 
on kliimaalaste eesmärkide saavutamiseks 
väga oluline hinnata ja piirata Euroopa 
toodete ja toorainete tarbimise 
keskkonnaalast mõju, mis võib aidata 
kaasa metsade raadamisele ja metsade 
seisundi halvenemisele väljaspool 
Euroopa Liitu1.
_______________
1 Täpsemalt öeldes ei järgita 
säästlikkusnõuded selliste imporditud 
toiduainete ja toiduks mittekasutatavate 
toodete tarbimisel nagu liha, soja, 
palmiõli või metallimaagid. Vt COM 
(2008)0645, 17.10.2008, „Toimetulek 
metsade raadamisest ja metsade seisundi 
halvenemisest tulenevate probleemidega, 
et võidelda kliimamuutuste ja bioloogilise 
mitmekesisuse hävimise vastu”. 

Or. fr

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 38 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

38. Jäätmete muutmine ressursiks, nagu on 
üles kutsutud ressursitõhususe 
tegevuskavas, nõuab ELi jäätmealaste 
õigusaktide täielikku rakendamist kogu 
ELis, kusjuures aluseks tuleb võtta 
jäätmehierarhia range kohaldamine ja

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

hõlmaks jäätmete eri liike. On vaja veelgi 
pingutada, näiteks ennetamise valdkonnas 
(eelkõige seoses toiduainete 
raiskamisega), et vähendada jäätmeteket 
rahvamajanduse kogutoodangu suhtes,
suunata taaskasutatavad ja kompostitavad 
jäätmed kõrvaldamise asemel järk-järgult 
ringlussevõttu ja taaskasutusse koos 
asjakohaste kavade koostamisega 
alternatiivsete ringlussevõtu ja 
taaskasutuse taristute välja töötamiseks, 
tagada ringlussevõtu kõrge kvaliteet ja 
arendada sekundaarsete toorainete turgu. 
Ohtlikke jäätmeid tuleb käidelda nii, et 
minimeeritaks olulist kahjulikku mõju 
inimtervisele ja keskkonnale, nagu Rio+20 
tippkohtumisel kokku lepiti. Selle 
saavutamiseks tuleb pärast mõjuhinnangu 
ja kulutasuvuse analüüsi läbiviimist igal 
pool ELis palju süstemaatilisemalt 
rakendada sobivat instrumentide 
kombinatsiooni, mis hõlmab 
majanduslikke stiimuleid, turupõhiseid 
instrumente, õigusnorme ja jäätmekäitluse 
taristute kavandamist, et soodustada
jäätmetekke vältimist, ringlussevõttu ja 
korduskasutust. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata selles valdkonnas vähim 
arenenud liikmesriikidele, et parandada 
nende suutlikkust ja ELi jäätmeõigustiku 
rakendamist. ELi siseturul ringlussevõttu 
segavad tõkked tuleks kõrvaldada ja 
olemasolevad jäätmetekke vältimise, 
korduskasutuse, ringlussevõtu, 
taaskasutuse ja vähem prügilas ladestamise 
eesmärgid läbi vaadata, et liikuda edasi 
ringmajanduse suunas, kus toimub 
massiline ressursside kasutamine ja 
järelejäävate kogujäätmete kogused on 
nullilähedased. 

Or. fr

Selgitus

L'interdiction générale de mise en décharge avant fin 2020 n'est pas réaliste et produirait un 
effet de découragement. Réduire significativement, dans un contexte de statistiques 
améliorées, constitue une voie de progrès véritable. Pour mesurer les progrès d’un pays en 
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termes de réduction des déchets, il est nécessaire d’envisager la production de déchets au vu 
de la croissance économique et du PNB. Il convient donc d'introduire la notion de découplage 
de la croissance des déchets par rapport à celle du PNB. Les déchets résiduels bruts 
désignent les déchets sans traitement/prétraitement/tri préalable.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – lõik 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Jäätmeid käideldakse turvaliselt 
ressursina, jäätmeteke isiku kohta on
vähenenud absoluutarvudes, jäätmete 
energiakasutust on piiratud nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul ning tulemuslikult on 
välja juuritud selliste materjalide 
prügilasse ladestamine, mida saab 
ringlusse võtta ja kompostida.

(d) Jäätmeid käideldakse turvaliselt 
ressursina ja selleks, et vältida kahjusid 
keskkonnale ja tervisele, on jäätmeteke 
rahvamajanduse kogutoodangu suhtes
vähenenud, taaskasutatavad ja 
kompostitavad jäätmed suunatakse nende 
kõrvaldamise asemel järk-järgult 
ringlussevõttu ja taaskasutusse.

Or. fr

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Rajada ühtsem raamistik säästvale 
tootmisele ja tarbimisele. Vaadata läbi 
tooteid käsitlevad õigusaktid, et parandada 
toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu nende olelusringi 
jooksul. Seada sihtmärgid tarbimise 
kogumõju vähendamiseks.

(d) Rajada ühtsem raamistik säästvale 
tootmisele ja tarbimisele. Vaadata läbi 
tooteid käsitlevad õigusaktid, et parandada 
toodete keskkonnatoimet ja 
ressursitõhusust kogu nende olelusringi 
jooksul. Seada sihtmärgid tarbimise 
kogumõju vähendamiseks. Vältida 
toiduainete raiskamist. Muuta toodete 
keskkonnamärgised üldkasutatavateks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – lõik 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Võtta arvesse tööturu arenguid ja 
välja töötada koolitusprogramme 
keskkonnasäästliku majandusega seotud 
elukutsete jaoks.

Or. fr

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist ja turupõhiste instrumentide ja 
meetmete tõhusat kasutamist selle 
tagamiseks, et järk-järgult lõpetatakse 
prügilasse ladestamine, jäätmete 
energiakasutust piiratakse nii, et see on 
lubatud ainult ringlusse mittevõetavate 
materjalide puhul, ringlussevõetud 
jäätmeid kasutatakse ELis tooraine 
peamise ja usaldusväärse allikana, ohtlikke 
jäätmeid käideldakse turvaliselt ja nende 
teket vähendatakse, ebaseaduslik 
jäätmevedu juuritakse välja ja 
keskkonnahoidliku ringlussevõtu tõkked 
siseturul kõrvaldatakse.

(e) Rakendada täielikult ELi jäätmealaseid 
õigusakte. See hõlmab jäätmehierarhia 
kohaldamist vastavalt jäätmete 
raamdirektiivile olelusringipõhise 
lähenemisviisi alusel ja turupõhiste 
instrumentide ja meetmete tõhusat 
kasutamist selle tagamiseks, et 
taaskasutatavad ja kompostitavad jäätmed 
suunatakse nende kõrvaldamise asemel 
järk-järgult ringlussevõttu ja 
taaskasutusse, ringlussevõetud jäätmeid 
kasutatakse ELis tooraine peamise ja 
usaldusväärse allikana, ohtlikke jäätmeid 
käideldakse turvaliselt ja nende teket 
vähendatakse, ebaseaduslik jäätmevedu 
juuritakse välja ja keskkonnahoidliku 
ringlussevõtu tõkked siseturul 
kõrvaldatakse. Kodanike jaoks tuleb 
koostada eriteatis, et tugevdada riigisisesel 
ja kohalikul tasandil kampaaniaid, mille 
eesmärk on kodanikke selgel ja lihtsal 
viisil teavitada jäätmetekke ennetamisest 
ja jäätmekäitlusest, suurendada nende 
teadlikkust ja julgustada neid olema 
vastutustundlikumad, et vähendada 
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saastet ja võidelda keskkonnaalase 
ebaviisakuse vastu, muuta olmejäätmete 
sorteerimine ja kogumine paremini 
arusaadavamaks ja tarbijate vajadustele 
paremini kohandatuks ning ergutada 
jäätmete sorteerimist. 

Or. fr

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 41 – lõik 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) Koostada ja rakendada liidu 
tegevuskava Euroopa toodete ja 
toorainete tarbimise mõju hindamiseks ja 
selle piiramiseks, mis võib aidata kaasa 
metsade raadamisele ja metsade seisundi 
halvenemisele väljaspool Euroopa Liitu.

Or. fr

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

51. Lisaks võivad ökoloogilist ja 
klimaatilist vastupanuvõimet suurendavad 
meetmed, nt ökosüsteemi taastamine ja 
keskkonnahoidlik taristu, tuua suurt 
sotsiaalmajanduslikku kasu, sealhulgas 
rahvatervisele. Sünergiaid ja võimalikke 
kompromisse kliima- ja muude 
keskkonnaeesmärkide (nt õhukvaliteet) 
vahel on vaja piisavalt majandada. Näiteks 
kütuse vahetamine kliima- või 
varustuskindluse kaalutlustel võib 
suurendada oluliselt tahkeid osakesi ja 

51. Lisaks võivad ökoloogilist ja 
klimaatilist vastupanuvõimet suurendavad 
meetmed, nt ökosüsteemi taastamine ja 
keskkonnahoidlik ja nn sinise vööndi
taristu, tuua suurt sotsiaalmajanduslikku 
kasu, sealhulgas rahvatervisele. Sünergiaid 
ja võimalikke kompromisse kliima- ja 
muude keskkonnaeesmärkide (nt 
õhukvaliteet) vahel on vaja piisavalt 
majandada. Näiteks kütuse vahetamine 
kliima- või varustuskindluse kaalutlustel 
võib suurendada oluliselt tahkeid osakesi ja 
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ohtlikke heiteid. ohtlikke heiteid.

Or. fr

Selgitus

Keskkonnasäästliku ja nn sinise vööndi infrastruktuuri kontseptsioon tähistab maa- ja 
veekeskkondade jätkusuutlikkuse tagamiseks loodud võrgustikke. See on vahend, mis tagab 
maapiirkondade jätkusuutliku arengu ja aitab kaasa looduslike elupaikade ja liikide ning 
veekogude hea keskkonnaseisundi kaitsmisele. Nimetatud ökoloogilise võrgustiku 
kontseptsioon on kaasatud Aichi bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidesse perioodiks 2011–
2020 (11. eesmärk). 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Õhukvaliteet on ELis märkimisväärselt 
paranenud.

(a) Õhukvaliteet (välis- ja siseõhu 
kvaliteet) on ELis märkimisväärselt 
paranenud vastavalt Maailma 
Terviseorganisatsiooni soovitatud 
tasemetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) REACH-i rakendamist jätkatakse 
stabiilsel ja ettenägeval viisil, vähendades 
VKEdel lasuvat haldus- ja 
finantskoormust, eesmärgiga tagada 
inimeste tervise ja keskkonna kaitse kõrge 
tase ning keemiliste ainete vaba ringlus 
siseturul ning tõhustada Euroopa 
ettevõtjate konkurentsivõimet ja 
uuendustegevust1.
_____________
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15. veebruari 2013. aasta üldaruanne 
REACH-i kohta kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 (REACH-määruse) 
artikli 117 lõikega 4 ja määruse (EÜ) 
nr 1272/2008 (CLP-määruse) artikli 46 
lõikega 2, ning REACH-määruse 
teatavate elementide läbivaatamine 
vastavalt REACH-määruse artikli 75 
lõikele 2 ning artikli 138 lõigetele 2, 3 ja 
6.

Or. fr

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 2 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Töötada välja ELi strateegia
toksiinivaba keskkonna jaoks, mida toetab 
põhjalik teadmusbaas kemikaalidega 
kokkupuute ja toksilisuse kohta ning mis 
soodustab säästvate asendusainete 
innovatsiooni.

(d) Jätkata ELi strateegia rakendamist
puhta, turvalise ja tervisliku keskkonna 
jaoks vastavalt 2002. aasta ülemaailmsel 
säästva arengu tippkohtumisel 
kokkulepitud eesmärgile, mida veelkord 
kinnitati Rio+20 tippkohtumisel, toetudes 
põhjalikule teadmusbaasile kemikaalidega 
kokkupuute ja toksilisuse kohta, mis on 
eelistatult saadud loomkatsetele 
alternatiivsete meetodite kasutamise 
kaudu, mille on tsentraliseerinud 
Euroopa Kemikaaliamet ning mis 
soodustab turvaliste ja säästvate 
asendusainete innovatsiooni.

Or. fr
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 52 – lõik 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Normeerida liidu tasandil keskkonna 
ja inimeste bioseire uurimise protokollid 
ja hindamiskriteeriumid, et optimeerida 
nimetatud vahendi kasutamist keskkonna 
ja liidu kodanike tervise seisundi 
kvaliteedi üldise hindamise raamistikus.

Or. fr

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

54. Praegu rakendatavatest ELi 
keskkonnaalastest õigusaktidest saadav 
kasu on kolmkordne: tagatakse võrdsed 
võimalused ühtsel turul tegutsevatele 
ettevõtjatele, soodustatakse innovatsiooni 
ning edendatakse mitmes sektoris esimese 
tegutseja eeliseid Euroopa ettevõtjate 
jaoks. Seevastu on õigusaktide 
rakendamata jätmise kulud, sealhulgas 
rikkumismenetlustega seotud kulud suured 
ja neid hinnatakse laias laastus ligikaudu 
50 miljardile eurole aastas. Ainuüksi 
2009. aastal algatati seoses ELi 
keskkonnaalaste õigusaktidega 451 
rikkumismenetlust. Ka ELi kodanikud 
saatsid komisjonile otse mitmeid kaebusi, 
millest paljud oleks tulnud adresseerida 
liikmesriikidele või esitada kohalikul 
tasandil. 

54. Praegu rakendatavatest ELi 
keskkonnaalastest õigusaktidest saadav 
kasu on kolmkordne: tagatakse võrdsed 
võimalused ühtsel turul tegutsevatele 
ettevõtjatele, soodustatakse innovatsiooni 
ning edendatakse mitmes sektoris esimese 
tegutseja eeliseid Euroopa ettevõtjate 
jaoks. Seevastu on õigusaktide 
rakendamata jätmise kulud, sealhulgas 
rikkumismenetlustega seotud kulud suured 
ja neid hinnatakse laias laastus ligikaudu 
50 miljardile eurole aastas. 2011. aastal oli
keskkond see valdkond, kus tuvastati 
kõige rohkem ühenduse õiguse rikkumisi 
ELis (299), mis moodustab 17 % kõikidest 
rikkumistest, ning et 2011. aastal alustati 
selles valdkonnas 114 uut 
rikkumismenetlust. Ka ELi kodanikud 
saatsid komisjonile otse mitmeid kaebusi, 
millest paljud oleks tulnud adresseerida 
liikmesriikidele või esitada kohalikul 
tasandil. 
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Or. fr

Selgitus

Nimetatud arvud pärinevad 29. aastaaruandest ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta 
(2011) (COM(2012) 714).

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

55. Seepärast on lähiaastatel esmatähtsal 
kohal ELi keskkonnaõigustiku 
rakendamise parandamine liikmesriikides. 
Rakendamises esineb liikmesriigiti 
märkimisväärseid erinevusi. Riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisega seotud osalisi on vaja 
varustada teadmiste ja oskustega selle 
kohta, kuidas õigusaktidest tulenev kasu 
oleks suurem. 

55. Seepärast on lähiaastatel esmatähtsal 
kohal ELi keskkonnaõigustiku 
rakendamise parandamine liikmesriikides. 
Pidev hindamine ja keskkonnaalaste 
õigusaktide keerulisemaks muutmine toob 
kaasa õigusliku ebakindluse, raskused 
arusaamisel ja kulud ettevõtjate, kõikide 
tasandite haldusasutuste, kodanike ja 
kohaliku tasandi osalejate jaoks. Sellega 
kaasnevad ka märkimisväärsed 
erinevused liikmesriigiti ja nende siseselt, 
halduskoormus ning vastuolud 
tõlgendamisel ja kohtupraktikas.
Riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisega seotud osalisi on vaja 
varustada teadmiste ja oskustega selle 
kohta, kuidas õigusaktidest tulenev kasu 
oleks suurem.

Or. fr

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 57

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

57. Esiteks parandatakse rakendamisega 
seotud teabe kogumist ja levitamist, et 
üldsus ja keskkonnaspetsialistid mõistaksid 

57. Esiteks parandatakse rakendamisega 
seotud teabe kogumist ja levitamist, et 
üldsus ja keskkonnaspetsialistid mõistaksid 
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täielikult, kuidas riiklikud ja kohalikud 
asutused viivad ellu liidu kohustusi. 
Sarnaselt Euroopa poolaasta protsessis 
järgitud kohandatud lähenemisviisile 
lahendatakse rakendamisega seotud
konkreetseid probleeme vastavalt iga 
liikmesriigi olukorrale. Näiteks koostatakse 
komisjoni ja iga üksiku liikmesriigi vahel 
rakendamise partnerluslepingud, et 
lahendada küsimusi, milles käsitletakse 
näiteks rakendamiseks vajalikku rahalist 
toetust või tõhusamat teabesüsteemi 
edusammude jälgimiseks.

täielikult, kuidas riiklikud ja kohalikud 
asutused viivad ellu liidu kohustusi. 
Sarnaselt Euroopa poolaasta protsessis 
järgitud kohandatud lähenemisviisile 
lahendatakse rakendamisega seotud 
konkreetseid probleeme vastavalt iga 
liikmesriigi olukorrale. Näiteks koostatakse 
komisjoni ja iga üksiku liikmesriigi vahel 
rakendamise partnerluslepingud, et 
lahendada küsimusi, milles käsitletakse 
näiteks rakendamiseks vajalikku rahalist 
toetust või tõhusamat teabesüsteemi 
edusammude jälgimiseks. Selle 
lähenemisviisi tõhususe tugevdamiseks 
peavad olema kaasatud kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused, näiteks 
kolmepoolsete partnerluslepingute kaudu, 
järgides seejuures iga liikmesriigi 
halduskorraldust. Regioonide Komitee ja 
Euroopa Komisjoni rakendatud tehniline 
platvorm keskkonnakoostööks lihtsustab 
dialoogi ja teabe vahendamist, et 
parandada õigusaktide kohapealset 
rakendamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 58

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

58. Teiseks laiendab EL kontrollimise ja 
järelevalvenõudeid suuremale hulgale ELi 
keskkonnaalastele õigusaktidele ning 
täiendab neid ELi tasandi võimega tegeleda 
probleemsete olukordadega põhjendatud 
kahtluse korral. 

58. Teiseks on vaja struktureerida ja 
tugevdada keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamise ja järgimise eest vastutavate 
liikmesriikide ametiasutuste võrgustikku 
(IMPELi võrgustikku), tagades sellele 
piisava rahalise toetuse pikaajalises 
perspektiivis, tagades, et vastastikused 
läbivaatamised toimuvad 
süstemaatilisemalt, mis intensiivistab selle 
tööd parimate tavade tuvastamisel ja 
jagamisel ning mis aitab seda edaspidi 
laiendada ka kohalikule ja piirkondlikule 
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tasandile. Liit laiendab ka kontrollimise ja 
järelevalvenõudeid suuremale hulgale ELi 
keskkonnaalastele õigusaktidele ning 
täiendab neid ELi tasandi võimega tegeleda 
probleemsete olukordadega põhjendatud 
kahtluse korral ning neid võidakse 
asjaomaste liikmesriikide taotlusel 
kasutusele võtta kulutasuvuse 
lähenemisviisi alusel. 

Or. fr

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Tagada arukate keskkonnaalaste 
õigusaktide põhimõtete järgimist, 
lihtsustada õigusakte ja parandada 
pedagoogilist tööd seoses standarditega 
poliitika- ja majandustegelaste ja 
kodanike hulgas.

Or. fr

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Sõlmida rakendamise 
partnerluslepingud liikmesriikide ja 
komisjoni vahel.

(b) Sõlmida vabatahtlikkuse alusel
rakendamise partnerluslepingud 
liikmesriikide ja komisjoni vahel, kaasates 
sinna ka kohalikud ja piirkondlikud 
ametiasutused.

Or. fr
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 63 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) Laiendada siduvaid kriteeriume 
liikmesriikide tõhusaks kontrollimiseks ja 
järelevalveks seoses suurema hulga ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisega, arendades ELi tasandil 
välja täiendava suutlikkuse, et põhjendatud 
kahtluse korral tegeleda spetsialistide 
võrgustiku toel probleemsete 
olukordadega.

(c) Julgustada liikmesriike 
ratsionaliseerima oma olemasolevat 
võimekust kontrollimise valdkonnas ja 
tugevdada IMPELi võrgustikku.
Laiendada siduvaid kriteeriume 
liikmesriikide tõhusaks kontrollimiseks ja 
järelevalveks seoses suurema hulga ELi 
keskkonnaalaste õigusaktide 
rakendamisega, arendades ELi tasandil 
välja täiendava suutlikkuse, et põhjendatud 
kahtluse korral tegeleda probleemsete 
olukordadega asjaomaste liikmesriikide 
taotluse korral ja kulutasuvuse analüüsi 
põhjal. Julgustada spetsialistide 
võrgustike loomist IMPELi mudeli põhjal, 
et võimaldada suuremas ulatuses 
vastastikkuseid läbivaatamisi asjaomaste 
liikmesriikide taotlusel, sealhulgas tõsist 
muret tekitavate olukordadega 
tegelemiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

65. ELi ja rahvusvahelisel tasandil tuleks 
võtta meetmeid, et veelgi tugevdada ja 
parandada teaduse ja poliitika koostoimet 
keskkonna huvides, nt teadusuuringute 
peanõuniku määramise kaudu, nagu seda 
on juba teinud komisjon ja mõned 
liikmesriigid. 

65. ELi ja rahvusvahelisel tasandil tuleks 
võtta meetmeid, et veelgi tugevdada ja 
parandada teaduse ja poliitika koostoimet 
keskkonna huvides, nt riiklike 
keskkonnaametite, Euroopa 
Keskkonnaameti (EEA) ja selle 
keskkonnateabe- ja vaatlusvõrgu 
(EIONET) tehtava töö optimeerimise 
kaudu ning samuti teadusuuringute 
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peanõuniku määramise kaudu, nagu seda 
on juba teinud komisjon ja mõned 
liikmesriigid. Lisaks on oluline, et liit 
toetaks aktiivselt valitsustevahelist 
bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi 
teenuseid käsitlevat teaduslik-poliitilist 
foorumit (IPBES), kui sellest saab 
täisliige, et luua seoseid kohaliku, 
piirkondliku ja rahvusvahelise tasandi 
vahel, et juhtida bioloogilise 
mitmekesisust.

Or. fr

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 79

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

79. 2007–2013 programmiperioodi jooksul 
saadud kogemused näitavad, et kuigi 
keskkonnameetmete puhul on 
kättesaadavad märkimisväärsed rahalised 
vahendid, on nende kasutuselevõtt riiklikul 
ja piirkondlikul tasandil olnud varasematel 
aastatel väga ebaühtlane, mis seab ohtu 
kokkulepitud sihtide ja eesmärkide 
saavutamise. Et sellest kogemusest õppida, 
peaksid liikmesriigid keskkonna- ja 
kliimaeesmärgid integreerima oma 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse poliitika ning maaelu 
arengu ja merenduspoliitika 
rahastamisstrateegiatesse ja -
programmidesse ning seadma prioriteediks 
rahaliste vahendite varasema 
kasutuselevõtu keskkonna ja 
kliimamuutuste puhul ning tugevdama 
rakendusasutuste suutlikkust tuua 
kulutõhusaid ja jätkusuutlikke 
investeeringud, et tagada piisav ja vajalik 
rahaline toetus investeeringuteks nendes 
valdkondades.

79. 2007–2013 programmiperioodi jooksul 
saadud kogemused näitavad, et kuigi 
keskkonnameetmete puhul on 
kättesaadavad märkimisväärsed rahalised 
vahendid, on nende kasutuselevõtt riiklikul 
ja piirkondlikul tasandil olnud varasematel 
aastatel väga ebaühtlane, mis seab ohtu 
kokkulepitud sihtide ja eesmärkide 
saavutamise. Et sellest kogemusest õppida, 
peaksid liikmesriigid keskkonna- ja 
kliimaeesmärgid integreerima oma 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse poliitika ning maaelu 
arengu ja merenduspoliitika 
rahastamisstrateegiatesse ja -
programmidesse ning seadma prioriteediks 
rahaliste vahendite varasema 
kasutuselevõtu keskkonna ja 
kliimamuutuste puhul ning tugevdama 
rakendusasutuste suutlikkust tuua 
kulutõhusaid ja jätkusuutlikke 
investeeringud, et tagada piisav ja vajalik 
rahaline toetus investeeringuteks nendes 
valdkondades. Näiteks on soovituslik 
kasutada riigisisesel tasandil 
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süstemaatiliselt direktiivis „Looduslike 
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 
taimestiku kaitse” sätestatud prioriteetseid 
tegevusraamistikke, et tagada kooskõla 
Natura 2000 võrgustiku 
rahastamisvajadustega.

Or. fr

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 79 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

79 a. Üldiselt tuleks teha meetmete kohta 
ettepanekuid, et tagada liidu rahaliste 
vahendite tõhus kasutamine 
struktuurimeetmete raames, eelkõige vee, 
transpordi, energiatõhususe ja jäätmete 
valdkonnas. Näiteks olmejäätmete 
taristute puhul ei ole liidu toetuse 
andmise tingimus kaasnevate meetmete 
rakendamine ega liidu jäätmepoliitika 
eesmärkide saavutamine, mis aga piirab 
liidu rahastamise tõhusust1. 
_______________
1 Vt sellega seoses Euroopa Kontrollikoja 
soovitusi selle eriaruandes nr 20/2012 
pealkirjaga „Kas olmejäätmete käitlemise 
taristute projektide rahastamine 
struktuurifondidest aitab liikmesriikidel 
mõjusalt ELi jäätmepoliitika eesmärke 
saavutada?”. (ELT C 28, 30.1.2013, lk 2).

Or. fr

Selgitus

Liiga paljud keskkonnaalastele meetmetele suunatud Euroopa rahalised vahendid on 
alakasutatud või neid kasutatakse mitteoptimaalselt.
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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) Määrata kindlaks, tuvastada ja 
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.

Or. fr

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) Töötada välja kompensatsioonid 
tagastatud keskkonnateenuste jaoks, kui 
see tuleneb piirangutest või täiendavatest 
investeerimis- või halduskuludest; 
soodustada eelkõige keskkonnateenuste 
eest tasumise süsteemide käsitlemist ja 
rakendamist, et ühitada majandusliku 
arengu ja kaitse küsimusi.

Or. fr

Selgitus

Les PSE sont des outils économiques incitatifs dont les expériences pilotes se multiplient. Les 
propriétaires ou gestionnaires sont payés par les usagers ou les bénéficaires pour la 
fourniture du service ou pour l'application d'une méthode de gestion spécifique assurant la 
réalisation du service environnemental désiré. Ils peuvent notamment financer le maintien et 
le rétablissement des services écosystémiques fournis par les forêts multifonctionnelles, qui 
entraînent pour les propriétaires privés et les communes des contraintes ainsi que des 
surcoûts d'investissement et de gestion.
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, kõrge müratase, 
kasvuhoonegaaside heited, linnade ja 
äärelinnade bioloogilise mitmekesisuse 
areng, veenappus, üleujutused ja tormid, 
saastatud alad, mahajäetud tööstusalad ja 
jäätmed, aga ka energiahalduse probleem. 
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. fr

Selgitus

Mis puutub linnapiirkondade loomastikku, siis osad liigid kaovad ja osad võivad muutuda 
invasiivseks. Seega on oluline võtta kasutusele tegelikke meetmeid linnapiirkondade 
bioloogilise mitmekesisuse haldamiseks.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 88 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

88 a. Urbaniseerumine tekitas Euroopa 
linnakodanikes keskkonnaalase 
teadlikkuse ja vajaduse uuendada 
sidemeid linnapiirkonna lähiümbruse 
loodusega. Seega muutuvad linnad 
tõeliseks väljakutseks bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamise seisukohast. 
Loodusliku mõõtme tagasi toomine 
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linnakeskkonda, eelkõige uute 
maastikuruumide loomise, teatavate 
seinte ja katuste taimedega katmise ja nn 
rohelise ja siniste linnataristute 
väljatöötamise kaudu, on kõik selles 
suunas liikuvad algatused. Euroopa 
linnade bioloogilise mitmekesisusega 
seotud võimekust tuleks hinnata ja 
parandada konkreetse linnakeskkonna 
jaoks mõeldud bioloogilise mitmekesisuse 
indeksi alusel, kasutades näiteks 
Singapuri indeksit, mida esitleti Nagoyas 
toimunud ülemaailmsel bioloogilise 
mitmekesisuse konverentsil (2010).

Or. fr

Selgitus

Teadusalaste teadmiste puudumine bioloogilise mitmekesisuse kohta linnakeskkonnas takistab 
selle kaitsele pühendatud projektide kavandamist. 

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 90 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

90. EL peaks täiendavalt edendama ja 
vajaduse korral laiendama olemasolevaid 
algatusi, millega toetatakse innovatsiooni 
ja parimaid tavasid linnades, 
linnadevahelist suhtlust ja vahetusi ning 
motiveeritakse linnu olema eeskujuks 
linnade säästvas arengus. ELi 
institutsioonid ja liikmesriigid peaksid
lihtsustama ja soodustama 
ühtekuuluvuspoliitika alusel ettenähtud ELi 
rahaliste vahendite ja muude rahaliste 
vahendite kasutuselevõttu, et toetada 
linnasid nende jõupingutustes edendada 
linnade säästvat arengut, tõsta teadlikkust 
ning edendada kohalike osaliste kaasatust. 
Linnade jaoks säästlikkuskriteeriumide 
väljatöötamine ja kokkuleppimine annaks 
selliste algatuse jaoks ühise võrdlusaluse 

90. EL peaks täiendavalt edendama ja 
vajaduse korral laiendama olemasolevaid 
algatusi, millega toetatakse innovatsiooni 
ja parimaid tavasid linnades, nagu näiteks 
ökolinnaosad, linnadevahelist suhtlust ja 
vahetusi1 ning motiveeritakse linnu olema 
eeskujuks linnade säästvas arengus. 
Arukate linnade ja kogukondade jaoks 
mõeldud Euroopa 
innovatsioonipartnerluse rakendamine 
aitab ergutada arukate tehnoloogiate 
arengut linnakeskkonnas, sealhulgas 
teadusuuringute rahaliste vahendite 
ühendamise kaudu energeetika, 
transpordi ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT)2

valdkonnas, ning linnadele keskse ja 
strateegilise rolli andmisega. Lisaks 
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ning edendaks sidusat ja integreeritud 
lähenemist linnade säästvale arengule.

peaksid ELi institutsioonid ja liikmesriigid 
lihtsustama ja soodustama 
ühtekuuluvuspoliitika alusel ettenähtud ELi 
rahaliste vahendite ja muude rahaliste 
vahendite kasutuselevõttu, et toetada 
linnasid nende jõupingutustes edendada 
linnade säästvat arengut, tõsta teadlikkust 
ning edendada kohalike osaliste kaasatust. 
Linnade jaoks säästlikkuskriteeriumide ja -
näitajate väljatöötamine ja 
kokkuleppimine, toetudes eelkõige linnade 
ekspertide (näiteks urbanistide, 
arhitektide, ettevõtjate) asjatundlikkusele,
annaks selliste algatuse jaoks ühise 
võrdlusaluse ning edendaks sidusat ja 
integreeritud lähenemist linnade säästvale 
arengule.

_______________
1 Näiteks pärast energia- ja kliimapaketi 
vastuvõtmist algatas komisjon 
2008. aastal Linnapeade pakti, aga ka 
muud rahvusvahelised kokkulepped, nagu 
Aalborgi harta (1994 ja 2004), Leipzigi 
harta (2007), Toledo deklaratsioon (2010) 
ja Málaga harta (2011). 
2 C(2012)4701, 10.7.2012.

Or. fr

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 ja 
liikuvuse poliitikat.

Or. fr
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 
ühised kriteeriumid ja näitajad, millega 
hinnata linnade keskkonnatoimet, võttes 
arvesse majanduslikku ja sotsiaalset mõju 
ning linnamudelite ajaloolisi ja 
geograafilisi eripärasid.

Or. fr

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Parandada linnakeskkonnas 
bioloogilise mitmekesisuse haldamist ja 
alustada tööd kodanike teadlikkuse 
tõstmiseks loomastiku ja taimestiku 
olulise koha asjus linnades.

Or. fr

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) Toetada tervislikku ja säästvat 
liikumist linnades, vähendades 
saasteainete heitkoguseid ja 
müraheitmeid; arendada ja kaasajastada 
linnade ühistranspordisüsteeme; 
integreerida elektritransport kohalikesse 
transpordiskeemidesse ja välja töötada 
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elektriautode kavad liidu linnade tasandil; 
julgustada mitmesuguste alternatiivsete 
liiklemisviiside kasutamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) Parandada energiasäästu tänu 
arukatele hoonetele ja IKTde 
kasutamisele; soodustada jätkusuutlikku 
renoveerimis- ja ehitussektorit; arendada 
ja rakendada Euroopa tasandil ehitiste 
teadusliku ja tehnilise asjatundlikkuse 
võrgustikku, mis põhineb integreeritud 
lähenemisviisil ehitussektorile seoses 
keskkonna- ja energiaalase toimega, 
turvalisusega, tervisega, kasutajate 
vajadustele kohandamisega, majanduse 
innovatsiooni ja konkurentsivõimega.

Or. fr

Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) Tagada linnadele teave säästva 
linnaarengu edendamise meetmete 
rahastamisvõimaluste kohta ning tagada 
neile nende vajadustele vastav 
rahastamine. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, 
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.

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, 
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. 
Neid jõupingutusi tuleks rahvusvahelisel 
tasandil võrdselt jagada. Käesolev 
programm saadab ülejäänud maailmale 
tugeva poliitilise sõnumi ja aitab kaasa 
rahvusvahelise keskkonnaalase juhtimise 
loomisele, mis ulatub 
finantssolidaarsusest kaugemale ja tagab 
nii kolmandate riikide kui ka kogu liidu 
kaasatuse. 

Or. fr
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 
partnerriikide ja liiduga assotsieeritud 
maade ja territooriumitega. 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.
Liidu teabevahetuspoliitikat selle 
keskkonnaalase tegevuse kohta 
ülemaailmsel tasandil tuleb tugevdada. 

Or. fr

Selgitus

La lutte contre les problèmes qui se posent au niveau régional et mondial dans le domaine de 
l'environnement doit s'appuyer sur l'ensemble du territoire de l'Union, et en particulier sur les 
régions ultrapériphériques, mais également sur les Pays et Territoires d'Outre-mer associés à 
l'Union, dans la mesure où ces territoires détiennent plus 70% de la biodiversité européenne. 
Ces territoires peuvent servir d'exemple et de relais dans leur région pour la mise en œuvre 
des objectifs prioritaires énoncés dans le présent programme. La participation des PTOM au 
présent programme se fait dans les conditions établies dans la Décision d'association outre-
mer.
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 kliimakaalutluste 
ühtlustamiseks oma arengupoliitikas.

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 kliimakaalutluste 
ühtlustamiseks oma välispoliitikas, 
sealhulgas oma kaubandus- ja 
arengupoliitikas võrdväärse vastastikuse 
kohtlemise ja mõlemapoolse kasu vaimus.
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Or. fr

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 saab teha tarbimis- ja 
tootmismudelite muutmisega, samuti 
tagades, et kaubandus- ja siseturupoliitika 
toetaks keskkonna- ja kliimaeesmärke ning 
pakuks teistele riikidele võrdväärse 
vastastikuse kohtlemise vaimus stiimuleid 
ajakohastada ja tugevdada oma 
keskkonnalast reguleerivat raamistikku ja 
standardeid ning võidelda jäätmete 
ebaseadusliku keskkonda viimise vastu.
Selleks, et tagada Euroopa mehhanismide 
keskkonnaalast terviklikkust, tagada 
ausat konkurentsi ning vältida 
süsinikdioksiidi leket ja Euroopa 
ettevõtjate ümberpaigutamist, tuleks 
mõelda WTO eeskirjadele vastava 
süsinikdioksiidi hõlmamise mehhanismi 
loomisele, mistõttu peaks EL jätkama
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 ja seal loodusvarade 
kasutamist. 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. Üldiselt peaks liit leidma 
võimaluse hoolitsemiskohustusega seotud 
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aspektide parandamiseks kogu 
tarneahelas. 

Or. fr

Selgitus

Konkurentsimoonutused ja jäätmete ebaseaduslik keskkonda viimine muutuvad üha 
sagedamaks, mistõttu on Euroopa Liidus asuvad ettevõtjad ja töötajad sunnitud järgima 
kõrgemaid standardeid. Süsinikdioksiidi hõlmamise mehhanism omalt poolt võimaldab 
võidelda CO2-heidete kolmandatesse riikidesse ülekandumise ohuga.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 ÜRO 
Keskkonnaprogrammi tugevdamise kaudu,
Rio+20 lõppdokumendi alusel ja kõikide 
ÜRO liikmesriikide UNEPi 
haldusnõukogusse üldise vastuvõtmise 
kaudu, tugevdades oma rahalisi 
vahendeid, võimekust ja piirkondlikke 
esindusi, jätkates samas püüdlusi ÜRO 
Keskkonnaprogrammi staatuse tõstmiseks 
ÜRO allasutuse tasemele ning toetades 
pooleliolevaid jõupingutusi suurendada 
sünergiaid mitmepoolsete 
keskkonnalepingute vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 71

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) Tuleb teha strateegilisemat koostööd 
partnerriikidega ja keskenduda selles 

(d) Tuleb teha strateegilisemat koostööd 
partnerriikidega ja keskenduda selles 
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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.

järgmisele: i) koostöö strateegiliste 
partneritega parimate tavade edendamiseks 
liidu keskkonnapoliitika ja õigusaktide 
raames ning lähenemiseks mitmepoolsetel 
keskkonnaalastel läbirääkimistel; ii)
koostöö Euroopa naabruspoliitika 
riikidega, et järk-järgult ühtlustada nendega 
ELi põhilist keskkonna- ja kliimapoliitikat 
ja õigusakte ning tugevdada koostööd, 
teabe vahetamist ja võimekust piirkondlike 
keskkonna- ja kliimaprobleemidega 
tegelemisel; iii) 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; iv) 
koostöö Rio+20 tippkohtumisel 
vastuvõetud säästvaid tarbimis- ja 
tootmisviise käsitleva kümneaastase 
raamprogrammi rakendamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, 
erinevad rahvusvahelised lepingud, mis 
käsitlevad metsloomade ja nende 
elupaikade kaitset ülemaailmsel tasandil,
ja kemikaalidega seotud konventsioonid, 
samuti muudel tähtsatel foorumitel, nt 
Rahvusvaheline Tsiviillennunduse 
Organisatsioon ja Rahvusvaheline 
Mereorganisatsioon, et tagada 
2020. aastaks võetud kohustuste järgmine 
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ELis ja üleilmselt ning leppida kokku 
pärast 2020. aastat võetavates 
rahvusvahelistes meetmetes.

Or. fr

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 100 – lõik 2 – punkt g a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) Võtta vastu võrdväärsel vastastikusel 
kohtlemisel põhinev kaubandusstrateegia, 
mis arvestab keskkonnastandarditega nii 
mitmepoolsel tasandil (WTO) kui ka 
kahepoolsel tasandil mitme kolmanda 
riigiga sõlmitud vabakaubanduslepingute 
raames, järgides seejuures nende 
arengutaset.

Or. fr

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – punkt 100 – lõik 2 – punkt g b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) Tagada kodanike ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
aktiivne osalemine säästva arengu 
saavutamiseks ülemaailmsel tasandil 
tehtavas töös vastavalt Rio+20 
deklaratsioonile1 ja parandada 
keskkonnaalast haldust, soodustades 
piirkondlike ja riigisiseste algatuste 
arendamist.
_______________
1 Vastavalt Rio+20 deklaratsiooni 
artikli 88 punktile h.
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Or. fr

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 ressursitõhususe vahe-eesmärgid. 
Jäätmetekke ja -käitluse asjus tuleb 
olemasolevate Euroopa statistikaalaste 
õigusaktide raamistikus teha edusamme 
teadmiste ja andmete ühtlustamiseks. 
Täiendavad näitajad, et mõõta üldisi 
edusamme seoses ressursitõhusa Euroopa 
majanduse ja ühiskonnaga ning jõukuse ja 
heaoluga, töötatakse välja koos 
sidusrühmadega ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskava ja 2020. aasta bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia ühise 
rakendamise raames.

Or. fr



PR\928464ET.doc 53/55 PE506.123v01-00

ET

SELETUSKIRI

Eelmine Euroopa keskkonnaalane tegevuskava lõppes 2012. aasta juulis. Seetõttu on viimane 
aeg kooskõlastada uus üldine raamistik 2020. aastani ja esitada ambitsioonikas ja realistlik 
nägemus 2050. aastaks, kasutades ära Rio+20 konverentsil saadud impulssi.

Juba programmi pealkiri „Hea elu maakera võimaluste piires” osutab filosoofilisele 
nägemusele inimese ja looduse vahelistest suhetest ning vajadusele ühitada säästva arengu 
kontseptsiooni ümber majandustegevus koos keskkonnakaitsega. Programmi eesmärk on 
vahetada pimeduses elamine vastutustundliku eetika vastu, mis võtab kokku vanasõna, mille 
ütleb, et: „Me ei päri maad oma esivanematelt, vaid laename selle oma lastelt”. 

See kõik oli juba öeldud 1982. aasta Maailma looduse hartas, kuid tuleb tunnistada, et 30 
aastat hiljem on probleemid samasugused seoses loodusvarade puuduse, ökosüsteemide 
kahjustumise, energiatarbimise, saaste, jääkide, terviseriskide ja isegi kliimamuutusega. Kuid 
samal ajal on meil veel üks probleem, kuidas säilitada ja parandada inimeste elutingimusi 
Euroopas ja maailmas. Kuid kuidas olla samal ajal maakera kaitsjad ja rikkuse loojad? 

Majanduskriisi ja kokkuhoiumeetmete aegadel võib keskkonnapoliitikale keskendumine leida 
vastuseisu, kuna seda peetakse teisejärguliseks või majanduskasvu ja tööhõivet piiravaks ja 
takistavaks teguriks. Kuid see nägemus on ühel ajal nii lühinägelik kui ka lõhestav, mistõttu 
tundub asjakohasem asendada see keskkonnaalase sõnumi ja majanduse ja tööstuse 
probleemide vahelise tõhusa kombinatsiooniga, kaasates kõik sidusrühmad uudsesse, 
edasiviivasse lähenemisviisi. 

Keskkonnaalase tegevusega kaasnevad väga kõrged kulud – nagu ka tegevusetusega selles 
valdkonnas –, aga ka kasud, mida nii avaliku sektori rahastajad kui ka erainvestorid ei saa 
praegusel ajal vältida. Seetõttu ei tohiks keskkonnaalased probleemid olla enam tasukaalustav 
vahend, vaid need tuleb väga varakult integreerida erinevatesse sektoripõhistesse 
poliitikavaldkondadesse. 

Pakkudes üldist skeemi võib 7. keskkonnaalane tegevusprogramm olla samal ajal Euroopa 
Liidu oluline keskkonnaalane manifest oma kodanike ja ülejäänud maailma suhtes, aga ka 
Euroopa 2020. aasta keskkonnaalase „New Deal'i” algataja, keskkonnasäästliku 
majanduskasvu edasiviija ja töökohtade looja. 

Keskkonnasäästliku majanduskasvu idee, mis toodi esile OECD 2009. aasta deklaratsioonis, 
ei kuulu ühtegi poliitilisse suundumusse ning see võib saavutada laiaulatusliku konsensuse. 
See põhineb majandusel, mis kasutab energiat ja toorained vähem või paremini, mis toodab ja 
tarbib arukalt ja raiskamist vältivalt, mis kontrollib heidete ja jäätmete kogust, vähendades 
sellega survet keskkonnale. See ei ole majanduslanguse sünonüüm, vaid pigem vastupidi –
see põhineb ressursside tõhusal kasutamisel, innovatsioonil ja ettevõtjate konkurentsivõimel. 

Sellise keskkonnasäästliku majanduskasvu saavutamiseks nõuab 7. keskkonnaalane 
tegevusprogramm mitmete jõupingutuste tegemist. Nendest jõupingutustest tuleb aru saada. 
Kuid Euroopa keskkonnaalaste õigusaktide pidev areng ja keerukaks muutmine ning 
standardite tohutu kogus ja kattumine põhjustab õiguslikku ebakindlust, raskusi arusaamisel ja 
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kartusi ettevõtjate, kõikide tasandite haldusasutuste ja eraisikute jaoks. Sellega kaasnevad ka 
märkimisväärsed erinevused liikmesriigiti ja nende siseselt, halduskoormus ning vastuolud 
tõlgendamisel ja kohtupraktikas. Mõnikord lisandub sellele ka poliitilise tahte puudumine, kui 
juba on võetud omale kohustused Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. 

Seega oli keskkond 2011. aastal valdkond, kus tuvastati kõige rohkem ühenduse õiguse 
rikkumisi ELis, st 299, mis moodustab 17 % kõikidest rikkumistest ning selles valdkonnas 
alustati114 uut rikkumismenetlust. Need rikkumised on väga kallid nii rahaliste kui ka 
inimressursside seisukohast.

Seega, et Euroopa keskkonnaalased õigusaktid oleksid paremini aktsepteeritud ja kohaldatud, 
peaksid nad põhinema teadusalaste teadmiste kindlal alusel, liikuma sidususe ja lihtsustamise 
poole, kuid samuti järgima arukate õigusaktide põhimõtteid, põhinedes mõjuhinnangul, 
olemasolevatel poliitikaalastel hinnangutel (nn kvaliteedikontroll) ja konkurentsivõimele 
avaldatava mõju uurimisel. 

Lisaks tuleks nimetatud õigusaktide rakendamise kontrolli kindlameelselt tugevdada kogu 
ELis, kooskõlastades riigisisesed keskkonnaalased kontrollisüsteemid, kaasates kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ja nähes vajaduse korral ette ühenduse abi. Samuti tuleks 
parandada Euroopa rahaliste vahendite kasutamist ja tõhusust keskkonna valdkonnas, et 
tagada käegakatsutavad tulemused kohalikul tasandil. 

Samuti väärib suuremat tähelepanu liidu keskkonnapoliitikat käsitlev teatis. Liidu 
keskkonnaalastes valikutes tuleb kõikide tasandite haldusasutusi, ettevõtjaid ja investoreid 
ning kodanikke koolitada, et teema oleks nende jaoks selge ja prognoositav. Euroopa 
õigusaktide rakendamist on võimalik ainult paremaks muuta. Samuti tugevdaks see 
omanditunnet, millest tulenevalt oleksid Euroopa kodanikud uhked, et nad kaitsevad 
looduskapitali ja parandavad keskkonna seisundit oma kontinendil ja maailmas. 
Samuti peaks 7. keskkonnaalane tegevusprogramm edastama tugeva poliitilise sõnumi ELilt 
kogu ülejäänud maailmale ja aitama kaasa rahvusvahelise keskkonnaalase juhtimise 
loomisele, mis ulatub finantssolidaarsusest kaugemale. ELi tegevus peaks viima kolmandad 
riigid vähemalt nii kaugele, et nad seoksid ennast keskkonna- ja kliimaalase valdkonnaga. 

Samas ei tohiks EL oma jõupingutustega rahvusvahelisel tasandil üksi jääda ja peaks toetuma 
oma kindlatele partneritele. Liidu keskkonnaalane diplomaatia peab seetõttu vältima 
kaubandusega seotud lihtsameelsuse lõksu ning samal ajal järgima WTO põhimõtteid. 
Seetõttu peab EL paremini määratlema oma turule juurdepääsu tingimused ja avama oma turu 
üksnes siis, kui kolmandad riigid kaitsevad keskkonda, vähendavad oma kasvuhoonegaaside 
heiteid ning kui Euroopa ettevõtjad ei ole ebaausa konkurentsi tõttu ebasoodsas olukorras. 
Seega peab EL kahekordistama oma jõupingutusi, et võidelda jäätmete ebaseadusliku 
keskkonda viimise ja süsinikdioksiidi lekete vastu. Euroopa ettevõtjad ei pea pelgalt 
ühepoolseid kohustusi ausaks ning see ei soodusta nende tegevust ELi territooriumil.

Lõpetuseks kuulub mure keskkonna pärast ELi, kolmandate riikide ja eelkõige üksikisikute 
vastutusvaldkonda. 7. keskkonnaalane tegevusprogramm peab asetama Euroopa kodaniku 
selle probleemi puhul kesksele kohale. Harida, teavitada, koolitada, tugevdada kaasatust 
igapäevategevuses, edendada oma kodanike tegevust, kuid samuti tagada neile juurdepääs 
keskkonnaalastele õigusaktidele – need on eesmärgid, mida peab jätkama ka uus Euroopa 



PR\928464ET.doc 55/55 PE506.123v01-00

ET

programm. Mis võiks olla veel parem võimalus ELis keskkonnateadlike kodanike 
arendamiseks kui „Euroopa kodanike aasta 2013”? 


