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Muudatusettepanek 1
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab vajalikuks viia omavahel 
vastavusse keskkonna-, tervishoiu- ja 
asulaplaneerimise poliitika ning tõhustada 
piirkondadevahelist ja piiriülest koostööd, 
et soodustada tasakaalustatud arengut 
linna- ja linnalähedaste piirkondade ning 
metsa- ja maapiirkondade vahel; peab 
kasulikuks meetmeid, mis võimaldavad 
vältida maakasutuse muutmist, eelkõige 
ökokütuste tootmiseks;

1. tunnistab, et kliimamuutus, bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine ning 
loodusvarade ületarbimine on probleemid, 
mis mõjutavad iga ELi kodanikku nii 
linna- kui ka maapiirkondades ning et 
igal valitsustasandil tuleb rakendada 
nende mõju leevendavaid meetmeid; peab 
vajalikuks tagada sünergia 
ühtekuuluvuspoliitika ning keskkonna-, 
tervishoiu- ja asulaplaneerimise poliitika
vahel ning tõhustada kohalike asutuste 
vahelist, piirkondadevahelist ja piiriülest 
koostööd, et soodustada tasakaalustatud 
arengut linna- ja linnalähedaste 
piirkondade ning metsa- ja maapiirkondade 
vahel; peab kasulikuks meetmeid, millega 
välditakse maakasutuse muutmist, eelkõige 
ökokütuste tootmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab vajalikuks viia omavahel 
vastavusse keskkonna-, tervishoiu- ja 
asulaplaneerimise poliitika ning tõhustada 
piirkondadevahelist ja piiriülest koostööd, 
et soodustada tasakaalustatud arengut 
linna- ja linnalähedaste piirkondade ning 
metsa- ja maapiirkondade vahel; peab 

1. peab vajalikuks viia omavahel 
vastavusse keskkonna-, tervishoiu- ja 
asulaplaneerimise poliitika ning tõhustada 
piirkondadevahelist ja piiriülest koostööd, 
et soodustada tasakaalustatud arengut 
erinevate maakasutusliikide vahel, pannes 
rõhku valglinnastumise vähendamisele; 
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kasulikuks meetmeid, mis võimaldavad 
vältida maakasutuse muutmist, eelkõige 
ökokütuste tootmiseks;

peab kasulikuks meetmeid, mis 
võimaldavad vältida maakasutuse 
muutmist, eelkõige monokultuuride ja
ökokütuste tootmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab vajalikuks viia omavahel 
vastavusse keskkonna-, tervishoiu- ja 
asulaplaneerimise poliitika ning tõhustada 
piirkondadevahelist ja piiriülest koostööd, 
et soodustada tasakaalustatud arengut 
linna- ja linnalähedaste piirkondade ning 
metsa- ja maapiirkondade vahel; peab
kasulikuks meetmeid, mis võimaldavad 
vältida maakasutuse muutmist, eelkõige 
ökokütuste tootmiseks;

1. peab vajalikuks viia omavahel 
vastavusse keskkonna-, tervishoiu- ja 
asulaplaneerimise poliitika ning tõhustada
piirkondadevahelist ja piiriülest koostööd, 
et soodustada tasakaalustatud arengut 
linna- ja linnalähedaste piirkondade ning 
metsa- ja maapiirkondade vahel; peab
vajalikuks anda hinnang meetmetele, mis
puudutavad maakasutuse muutmist, 
eelkõige ökokütuste tootmiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 4
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. peab vajalikuks viia omavahel 
vastavusse keskkonna-, tervishoiu- ja 
asulaplaneerimise poliitika ning tõhustada 
piirkondadevahelist ja piiriülest koostööd, 
et soodustada tasakaalustatud arengut 
linna- ja linnalähedaste piirkondade ning 
metsa- ja maapiirkondade vahel; peab 
kasulikuks meetmeid, mis võimaldavad 

1. peab vajalikuks viia omavahel 
vastavusse keskkonna-, tervishoiu- ja 
asulaplaneerimise poliitika ning tõhustada 
piirkondadevahelist, piiriülest ja 
makropiirkondade strateegiate tasandil 
koostööd, et soodustada tasakaalustatud 
arengut linna- ja linnalähedaste 
piirkondade ning metsa- ja maapiirkondade 
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vältida maakasutuse muutmist, eelkõige 
ökokütuste tootmiseks;

vahel; peab kasulikuks meetmeid, mis 
võimaldavad vältida maakasutuse 
muutmist, eelkõige ökokütuste tootmiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. toonitab säästva maakasutuse ja 
looduskaitsealade potentsiaali 
keskkonnasõbralike töökohtade loomisel 
ja nende positiivset mõju kohalikule 
majandusele ja tööturule eriti 
maapiirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab eriti oluliseks tõhustada koostööd 
riiklike, kohalike ja piirkondlike asutuste 
vahel ning julgustada avaliku ja erasektori 
partnerlust, et parandada jäätmehooldusega 
seotud ELi õigustiku rakendamist; rõhutab 
vajadust tiheda koostöö järele ülikoolide ja
teadlastega, et töötada kiiremas korras 
välja uuenduslikud tehnoloogiad jäätmete
käitlemiseks;

2. peab eriti oluliseks tõhustada koostööd 
riiklike, kohalike, piirkondlike asutuste ja 
kohalike kogukonnarühmade vahel ning 
julgustada avaliku ja erasektori partnerlust, 
et parandada jäätmehooldusega seotud ELi
õigusaktide rakendamist; rõhutab vajadust 
tiheda koostöö järele ülikoolide ja
tööstusega, et töötada kiiremas korras välja 
uuenduslikud tehnoloogiad jäätmete
ringlussevõtu ja ressursitõhususe 
suurendamiseks ning parandada 
planeerimist, et vähendada mineraalide ja 
täitematerjalide kaevandamise mõju;
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Or. en

Muudatusettepanek 7
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab eriti oluliseks tõhustada koostööd 
riiklike, kohalike ja piirkondlike asutuste 
vahel ning julgustada avaliku ja erasektori 
partnerlust, et parandada jäätmehooldusega 
seotud ELi õigustiku rakendamist; rõhutab 
vajadust tiheda koostöö järele ülikoolide ja 
teadlastega, et töötada kiiremas korras 
välja uuenduslikud tehnoloogiad jäätmete 
käitlemiseks;

2. peab eriti oluliseks tõhustada koostööd 
riiklike, kohalike ja piirkondlike asutuste 
vahel ning julgustada avaliku ja erasektori 
partnerlust, et parandada jäätmehooldusega 
seotud ELi õigustiku rakendamist; kutsub 
liikmesriike üles tugevdama piirkondlike 
ja kohalike asutuste rolli programmide 
haldamisel ja rakendamisel; soovitab 
võtta vastu kohalikul partnerlusel 
põhineva kohaliku arengumetoodika 
eelkõige linnapiirkondade, 
maapiirkondade ja piiriüleste 
küsimustega seotud programmide jaoks;
rõhutab vajadust tiheda koostöö järele 
ülikoolide ja teadlastega, et töötada 
kiiremas korras välja uuenduslikud 
tehnoloogiad jäätmete ringlussevõtuks;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Vincenzo Iovine

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab eriti oluliseks tõhustada koostööd 
riiklike, kohalike ja piirkondlike asutuste 
vahel ning julgustada avaliku ja erasektori 
partnerlust, et parandada jäätmehooldusega 
seotud ELi õigustiku rakendamist; rõhutab 
vajadust tiheda koostöö järele ülikoolide ja 

2. peab eriti oluliseks tõhustada koostööd 
riiklike, kohalike ja piirkondlike asutuste 
vahel ning julgustada avaliku ja erasektori 
partnerlust, et parandada jäätmehooldusega 
seotud ELi õigustiku rakendamist; rõhutab 
vajadust tiheda koostöö järele ülikoolide ja 



AM\890695ET.doc 7/19 PE480.766v01-00

ET

teadlastega, et töötada kiiremas korras 
välja uuenduslikud tehnoloogiad jäätmete 
käitlemiseks;

teadlastega, et töötada kiiremas korras 
välja uuenduslikud tehnoloogiad jäätmete 
ringlussevõtuks ja alternatiivsete 
süsteemide jaoks, millega saaks jäätmeid 
kõrvaldada keskkonnasõbralikult ning 
täies vastavuses jäätmete raamdirektiivi 
nõuetega;

Or. it

Muudatusettepanek 9
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab eriti oluliseks tõhustada koostööd 
riiklike, kohalike ja piirkondlike asutuste 
vahel ning julgustada avaliku ja erasektori 
partnerlust, et parandada jäätmehooldusega 
seotud ELi õigustiku rakendamist; rõhutab 
vajadust tiheda koostöö järele ülikoolide ja 
teadlastega, et töötada kiiremas korras 
välja uuenduslikud tehnoloogiad jäätmete 
käitlemiseks;

2. peab eriti oluliseks tõhustada koostööd 
riiklike, kohalike ja piirkondlike asutuste 
vahel ning julgustada avaliku ja erasektori 
partnerlust, et parandada jäätmehooldusega 
seotud ELi õigustiku rakendamist; 
julgustab integreeritud 
jäätmehooldussüsteemide loomise 
eesmärgil kasutama ELi rahalisi 
vahendeid; rõhutab vajadust tiheda 
koostöö järele ülikoolide ja teadlastega, et 
töötada kiiremas korras välja uuenduslikud 
tehnoloogiad jäätmete ringlussevõtuks;

Or. ro

Muudatusettepanek 10
Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab eriti oluliseks tõhustada koostööd 
riiklike, kohalike ja piirkondlike asutuste 
vahel ning julgustada avaliku ja erasektori 

2. peab eriti oluliseks tõhustada koostööd 
riiklike, kohalike ja piirkondlike asutuste 
vahel ning kaasata sidusrühmi, et 
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partnerlust, et parandada 
jäätmehooldusega seotud ELi õigustiku 
rakendamist; rõhutab vajadust tiheda 
koostöö järele ülikoolide ja teadlastega, et 
töötada kiiremas korras välja uuenduslikud 
tehnoloogiad jäätmete käitlemiseks;

parandada jäätmehooldusega seotud ELi 
õigustiku rakendamist; rõhutab vajadust 
tiheda koostöö järele ülikoolide ja 
teadlastega, et töötada kiiremas korras 
välja uuenduslikud tehnoloogiad jäätmete 
ringlussevõtuks;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab eriti oluliseks tõhustada koostööd 
riiklike, kohalike ja piirkondlike asutuste 
vahel ning julgustada avaliku ja erasektori 
partnerlust, et parandada jäätmehooldusega 
seotud ELi õigustiku rakendamist; rõhutab 
vajadust tiheda koostöö järele ülikoolide ja 
teadlastega, et töötada kiiremas korras 
välja uuenduslikud tehnoloogiad jäätmete 
käitlemiseks;

2. peab eriti oluliseks tõhustada koostööd 
riiklike, kohalike ja piirkondlike asutuste 
vahel ning julgustada avaliku ja erasektori 
partnerlust, et parandada jäätmehooldusega 
seotud ELi õigustiku rakendamist; rõhutab 
vajadust tiheda koostöö järele ülikoolide, 
teadlaste ja ettevõtjatega, et töötada 
kiiremas korras välja uuenduslikud 
tehnoloogiad jäätmete ringlussevõtuks;

Or. es

Muudatusettepanek 12
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub üles leidma õige tasakaalu 
vajaduse vahel võidelda kliimamuutuse 
vastu ja seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi vahel, et Euroopa Liit 
saaks täita oma eesmärgid ja vältida
lisakulutusi; rõhutab lisaks vajadust 
teavituskampaaniate, teadlikkuse ja heade 

3. kutsub üles leidma õige tasakaalu 
vajaduse vahel võidelda kliimamuutuse 
vastu ja seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi vahel, et Euroopa Liit 
saaks täita oma eesmärgid, vältides samas
lisakulutusi; rõhutab lisaks vajadust 
teavituskampaaniate, teadlikkuse ja heade 
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tavade vahetamise järele kõikidel 
tasanditel;

tavade vahetamise järele kõikidel 
tasanditel; toonitab vajadust kasutada 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
paremini tehnilist abi, et suurendada 
haldussuutlikkust, eriti uutes 
liikmesriikides;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub üles leidma õige tasakaalu 
vajaduse vahel võidelda kliimamuutuse 
vastu ja seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi vahel, et Euroopa Liit 
saaks täita oma eesmärgid ja vältida 
lisakulutusi; rõhutab lisaks vajadust 
teavituskampaaniate, teadlikkuse ja heade 
tavade vahetamise järele kõikidel 
tasanditel;

3. kutsub üles leidma õige tasakaalu 
vajaduse vahel võidelda kliimamuutuse 
vastu ja seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi vahel, et Euroopa Liit 
saaks täita Euroopa 2020. aasta strateegia
eesmärgid ja vältida kliimamuutusest ja 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemisest 
tulenevat finantsmõju; rõhutab lisaks 
vajadust teavituskampaaniate, teadlikkuse 
ja heade tavade vahetamise järele kõikidel 
tasanditel;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub üles leidma õige tasakaalu 
vajaduse vahel võidelda kliimamuutuse 
vastu ja seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi vahel, et Euroopa Liit 
saaks täita oma eesmärgid ja vältida 

3. kutsub üles leidma õige tasakaalu 
vajaduse vahel võidelda kliimamuutuse 
vastu ja seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi vahel, et Euroopa Liit 
saaks täita oma eesmärgid ja vältida 
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lisakulutusi; rõhutab lisaks vajadust 
teavituskampaaniate, teadlikkuse ja heade 
tavade vahetamise järele kõikidel 
tasanditel;

lisakulutusi; rõhutab lisaks vajadust 
teavituskampaaniate, teadlikkuse ja heade 
tavade vahetamise järele kõikidel 
tasanditel; peab vajalikuks viia 
teadusuuringute ja innovatsiooni
eesmärgid tõhusalt vastavusse kohalike ja 
piirkondlike arenguvajadustega;

Or. ro

Muudatusettepanek 15
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub üles leidma õige tasakaalu 
vajaduse vahel võidelda kliimamuutuse 
vastu ja seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi vahel, et Euroopa Liit 
saaks täita oma eesmärgid ja vältida 
lisakulutusi; rõhutab lisaks vajadust 
teavituskampaaniate, teadlikkuse ja heade 
tavade vahetamise järele kõikidel 
tasanditel;

3. kutsub üles leidma õige tasakaalu 
vajaduse vahel võidelda kliimamuutuse 
vastu ja seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi vahel, et Euroopa Liit 
saaks täita oma eesmärgid ja vältida 
mittevajalikke kulutusi; rõhutab lisaks 
vajadust käsitleda kulutusi kui 
investeeringut tulevikku ja uutesse 
töökohtadesse ning vajadust
teavituskampaaniate, teadlikkuse ja heade 
tavade vahetamise järele kõikidel 
tasanditel;

Or. sv

Muudatusettepanek 16
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub üles leidma õige tasakaalu 
vajaduse vahel võidelda kliimamuutuse 
vastu ja seitsmenda keskkonnaalase 

3. kutsub üles leidma õige tasakaalu 
vajaduse vahel võidelda kliimamuutuse 
vastu ja seitsmenda keskkonnaalase 
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tegevusprogrammi vahel, et Euroopa Liit 
saaks täita oma eesmärgid ja vältida 
lisakulutusi; rõhutab lisaks vajadust 
teavituskampaaniate, teadlikkuse ja heade 
tavade vahetamise järele kõikidel 
tasanditel;

tegevusprogrammi vahel, et Euroopa Liit 
saaks täita oma eesmärgid ja vältida 
lisakulutusi; selleks et toetada 
ennetusmeetmeid, rõhutab vajadust 
teavituskampaaniate, teadlikkuse ja heade 
tavade vahetamise järele kõikidel 
tasanditel;

Or. it

Muudatusettepanek 17
Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub üles leidma õige tasakaalu 
vajaduse vahel võidelda kliimamuutuse 
vastu ja seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi vahel, et Euroopa Liit 
saaks täita oma eesmärgid ja vältida 
lisakulutusi; rõhutab lisaks vajadust 
teavituskampaaniate, teadlikkuse ja heade 
tavade vahetamise järele kõikidel 
tasanditel;

3. kutsub üles leidma õige tasakaalu 
vajaduse vahel võidelda kliimamuutuse ja 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemise
vastu ning seitsmenda keskkonnaalase 
tegevusprogrammi vahel, et Euroopa Liit 
saaks täita oma eesmärgid ja vältida 
lisakulutusi; rõhutab lisaks vajadust 
teavituskampaaniate, teadlikkuse ja heade 
tavade vahetamise järele kõikidel 
tasanditel;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab vajalikuks tõhustada suurte 
juhuslike reostuste ennetamise valdkonnas
piirkondadevahelist koostööd ja seda ka 
piiriülesel tasandil, eelkõige koostööd
kolmandate riikidega, et vältida nende

4. peab vajalikuks tõhustada suurte 
juhuslike reostuste ning teiste loodus- ja 
inimeste põhjustatud katastroofide
ennetamise valdkonnas koostööd kohalike 
asutuste ja piirkondade vahel ning ka 
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reostuste pikaajalist mõju; palub 
komisjonil välja töötada säästva keemia
alased õigusaktid;

piiriülesel tasandil, eelkõige kolmandate 
riikidega, et vältida nende katastroofide
pikaajalist mõju; palub komisjonil välja 
töötada säästva keemiatööstuse alased 
õigusaktid;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab vajalikuks tõhustada suurte 
juhuslike reostuste ennetamise valdkonnas 
piirkondadevahelist koostööd ja seda ka 
piiriülesel tasandil, eelkõige koostööd 
kolmandate riikidega, et vältida nende 
reostuste pikaajalist mõju; palub 
komisjonil välja töötada säästva keemia 
alased õigusaktid;

4. peab vajalikuks tõhustada suurte 
juhuslike reostuste ennetamise valdkonnas 
ühistöörühmade loomise teel
piirkondadevahelist koostööd ja seda ka 
piiriülesel tasandil, eelkõige koostööd 
kolmandate riikidega, et vältida nende 
reostuste pikaajalist mõju; palub 
komisjonil välja töötada säästva keemia 
alased õigusaktid;

Or. ro

Muudatusettepanek 20
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab vajadust tagada 
keskkonnapoliitika integreerimine 
kõikidesse poliitikavaldkondadesse, milles 
kohalikel ja piirkondlikel asutustel on täita 
oluline roll; rõhutab, kui oluline on 
omavahel vastavusse viia kohalikud ja 
piirkondlikud olud ja nende 
poliitikavaldkondade elluviimiseks 

5. tunnistab vajadust tagada 
keskkonnapoliitika integreerimine 
kõikidesse poliitikavaldkondadesse, milles 
kohalikel ja piirkondlikel asutustel on täita 
oluline roll; toonitab, et tähtis on tagada 
territoriaalsete ametiasutuste kaasamine
riiklike esindajatega võrdsetel alustel nii 
poliitika kujundamise ja elluviimise 
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vajalikud strateegiad. kavandamis- kui ka otsustusprotsessis, et 
saavutada ELi eesmärgid, austades samas 
erinevaid riiklikke põhiseaduslikke 
väärtusi; rõhutab, kui oluline on omavahel 
vastavusse viia kohalikud ja piirkondlikud 
olud ja nende poliitikavaldkondade 
elluviimiseks vajalikud strateegiad;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab vajadust tagada 
keskkonnapoliitika integreerimine 
kõikidesse poliitikavaldkondadesse, milles 
kohalikel ja piirkondlikel asutustel on 
täita oluline roll; rõhutab, kui oluline on 
omavahel vastavusse viia kohalikud ja 
piirkondlikud olud ja nende 
poliitikavaldkondade elluviimiseks 
vajalikud strateegiad.

5. tunnistab vajadust tagada bioloogilise 
mitmekesisuse ja kliimamuutuse 
leevendamiseks kavandatud
keskkonnapoliitika integreerimine 
kõikidesse poliitikavaldkondadesse; 
rõhutab, kui oluline on omavahel 
vastavusse viia kohalikud ja piirkondlikud
asutused ja nende poliitikavaldkondade 
elluviimiseks vajalikud strateegiad.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Jens Nilsson

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab vajadust tagada 
keskkonnapoliitika integreerimine 
kõikidesse poliitikavaldkondadesse, milles 
kohalikel ja piirkondlikel asutustel on täita
oluline roll; rõhutab, kui oluline on 
omavahel vastavusse viia kohalikud ja 

5. peab vajalikuks tagada 
keskkonnapoliitika nähtav ja järjepidev
integreerimine kõikidesse 
poliitikavaldkondadesse, milles kohalikel 
ja piirkondlikel asutustel on oluline 
vastutus; on arvamusel, et jõuline 
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piirkondlikud olud ja nende 
poliitikavaldkondade elluviimiseks 
vajalikud strateegiad.

ühtekuuluvuspoliitika on 
keskkonnapoliitika elluviimisel samuti 
vajalik; rõhutab, kui oluline on omavahel 
vastavusse viia kohalikud ja piirkondlikud 
olud ja nende poliitikavaldkondade 
elluviimiseks vajalikud strateegiad.

Or. sv

Muudatusettepanek 23
Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab vajadust tagada 
keskkonnapoliitika integreerimine 
kõikidesse poliitikavaldkondadesse, milles 
kohalikel ja piirkondlikel asutustel on täita 
oluline roll; rõhutab, kui oluline on 
omavahel vastavusse viia kohalikud ja 
piirkondlikud olud ja nende 
poliitikavaldkondade elluviimiseks 
vajalikud strateegiad.

5. rõhutab vajadust tagada 
keskkonnapoliitika integreerimine 
kõikidesse poliitikavaldkondadesse, milles 
kohalikel ja piirkondlikel asutustel on täita 
oluline roll; rõhutab, kui oluline on 
omavahel vastavusse viia kohalikud ja 
piirkondlikud olud ja nende 
poliitikavaldkondade elluviimiseks 
vajalikud strateegiad; soovitab seetõttu 
integreerida strateegilisse
keskkonnamõjude hindamisse ka 
territoriaalne mõõde.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab vajadust tagada 
keskkonnapoliitika integreerimine 
kõikidesse poliitikavaldkondadesse, milles 
kohalikel ja piirkondlikel asutustel on täita 

5. tunnistab vajadust tagada 
keskkonnapoliitika integreerimine 
kõikidesse poliitikavaldkondadesse, milles 
kohalikel ja piirkondlikel asutustel on täita 
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oluline roll; rõhutab, kui oluline on 
omavahel vastavusse viia kohalikud ja 
piirkondlikud olud ja nende 
poliitikavaldkondade elluviimiseks 
vajalikud strateegiad.

oluline roll; rõhutab, kui oluline on 
omavahel vastavusse viia kohalikud ja 
piirkondlikud olud ja nende 
poliitikavaldkondade elluviimiseks 
vajalikud strateegiad; nõuab tungivalt, et 
eelarve olulisematesse osadesse (näiteks 
maaelu areng ja põllumajandus)
integreeritaks ka keskkonnaeesmärgid.

Or. lt

Muudatusettepanek 25
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tunnistab vajadust tagada 
keskkonnapoliitika integreerimine 
kõikidesse poliitikavaldkondadesse, milles 
kohalikel ja piirkondlikel asutustel on täita 
oluline roll; rõhutab, kui oluline on 
omavahel vastavusse viia kohalikud ja 
piirkondlikud olud ja nende 
poliitikavaldkondade elluviimiseks 
vajalikud strateegiad.

5. tunnistab vajadust tagada 
keskkonnapoliitika integreerimine 
kõikidesse poliitikavaldkondadesse, milles 
kohalikel, piirkondlikel ja riiklikel
asutustel on täita oluline roll; rõhutab, kui 
oluline on omavahel vastavusse viia 
kohalikud ja piirkondlikud olud ja nende 
poliitikavaldkondade elluviimiseks 
vajalikud strateegiad.

Or. es

Muudatusettepanek 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab vajadust ergutada selliste 
piirkondlike, kohalike ja piiriüleste 
projektide ja programmide väljatöötamist, 
mis oleksid tihedalt seotud bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamisega asjaomastes 
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piirkondades, ning rõhutab valitsusväliste 
organisatsioonide, akadeemiliste 
ringkondade ja erasektori kaasamise 
tähtsust bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamise ja taastamise protsessi;

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Jean-Paul Besset

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. väljendab heameelt komisjoni 
ettepaneku üle tugevdada 
keskkonnamõjude hindamise ja 
strateegiliste keskkonnamõjude hindamise 
kasutust kohalike ja piirkondlike otsuste 
tegemisel, mis aitab vältida inimtegevusest 
põhjustatud keskkonnatingimuste 
halvenemist;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. toonitab, kui vajalik on ELi rahaline 
abi kohalikul ja piirkondlikul tasandil 
keerukate keskkonnaprobleemide ja -
ohtudega tegelemisel; on arvamusel, et 
ELi välispiiridel asuvatele piirkondadele 
tuleb pöörata erilist tähelepanu;

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Lõige 5 а (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. on arvamusel, et sisuliste tulemuste 
saavutamiseks tuleb programmi 
rakendamist piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil paremini toetada ning protsessi 
tuleb laiaulatuslikumalt kaasata kõik 
huvitatud pooled;

Or. bg

Muudatusettepanek 30
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika 
tähtsust Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide saavutamisel ning väljendab 
seetõttu heameelt komisjoni 2013. aasta 
järgset ühtekuuluvuspoliitikat käsitleva 
ettepaneku keskendumise üle liikumisele 
vähese CO2-heitega majanduse suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab, et erilist tähelepanu pöörataks 
olukorrale, mis valitseb geograafiliste 
eritingimustega piirkondades ja 
territooriumidel, nagu saared, 
mägipiirkonnad ja hõredalt asustatud 
piirkonnad;

Or. es

Muudatusettepanek 32
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. toetab vähem saastavate sõidukite 
kasutamist ja soovitab koostada 
ettepanekud meetmete kohta, mille abil 
arendatakse välja säästev 
transpordisüsteem;

Or. ro

Muudatusettepanek 33
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et seitsmes keskkonnaalane 
tegevusprogramm loob ettevõtetele ning 
kohalikele ja piirkondlikele asutustele 
struktureeritud ja pikaajalise raamistiku, 
mis on vajalik planeerimiseks ja suurteks 
investeeringuteks infrastruktuuri;

Or. lt
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Muudatusettepanek 34
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. palub lisada seitsmendasse 
keskkonnaalasesse tegevusprogrammi 
keskkonna valdkonna mitmetasandilise 
juhtimise põhimõte.

Or. lt


