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Muudatusettepanek  9 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0204/2010 

George Lyon 

Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat 
2009/2236(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus K a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 K a. arvestades, et ÜPP järjestikuste 
reformide puhul on alati võetud arvesse 
suurte agrotööstusettevõtjate huvisid, kes 
tänu põllumajandusturgude täielikule 
liberaliseerimisele ujutavad turu üle 
endale kasulike soodsate hindadega 
toodetega, mis toob kaasa maa, 
põllumajandusliku tootmise ja 
turustamise kontsentreerumise ning 
ohustab väikeste ja keskmise suurusega 
põllumajandustootjate püsimajäämist 
paljudes ELi riikides; 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0204/2010 

George Lyon 

Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat 
2009/2236(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus L b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 L b. arvestades, et põllumajandustoodete 
hindade volatiilsuse allikaks on 
rahvusvaheline finantsspekulatsioon; 
arvestades, et ELil peaks olema aktiivne 
põllumajanduspoliitika, mis tagab toiduga 
kindlustatuse ja stabiliseerib toiduainete 
hinnad mõistlikul tasemel, ning 
arvestades, et komisjon ja liikmesriigid 
peaksid võtma meetmeid edasise 
toiduainetega spekuleerimise 
ärahoidmiseks tulevikus; 

Or. en 
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Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat 
2009/2236(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 M a. arvestades, et ÜPP järjestikuste 
reformide puhul on ohverdatud väikesed 
ja keskmise suurusega 
põllumajandustootjad selliste sektorite 
huvidele nagu tööstus ja teenused, mille 
osas EL on kokku leppinud Maailma 
Kaubandusorganisatsioonis (WTO) ja 
vabakaubanduslepingutes; arvestades, et 
WTO läbirääkimised näitavad, et EL on 
nõus ohverdama põllumajandustootjate ja 
maarahvastiku huvid mitte kolmanda 
maailma kasuks, vaid hargmaiste 
ettevõtete huvides, kusjuures ÜPP ei 
tohiks kahjustada teiste riikide toidu- ja 
põllumajandussüsteeme; 

Or. en 



 

AM\822786ET.doc  PE442.002v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
30.6.2010 A7-0204/12 

Muudatusettepanek  12 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0204/2010 

George Lyon 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus O a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 O a. arvestades, et hindade volatiilsuse 
struktuursed põhjused on otseselt seotud 
väikeste ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtete kadumisega ning 
maaelanikkonna vähenemisega Lõuna-
Euroopa riikides ja uutes liikmesriikides, 
millel on kahjulik mõju toodangu mahule 
ja kvaliteedile ja mis toob kaasa 
kontsentreerumisprotsessi, mille 
tulemusel jääb alles üksnes väike arv 
ettevõtjaid; 

Or. en 
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2009/2236(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 4 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. rõhutab, et 2013. aasta järgne ÜPP ei 
tohiks jätkata toetuste tootmisest ja 
tööhõivest lahutamise meetodit ning ei 
tohiks jätkata suurmaaomanike ja 
hargmaiste toiduainekontsernide 
toetamise poliitikat, mis säilitab toetuste 
ebaõiglase jaotamise tootjate ja riikide 
vahel ning soodustab nn intensiivse 
põllumajanduse mudelit, millel on 
negatiivne mõju toiduainete kvaliteedile; 

Or. en 
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2009/2236(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 9 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. rõhutab inimese üht põhiõigust – 
õigust toidule ning vajadust parandada 
kõikide inimeste jaoks igal ajal piisava 
toidu kättesaadavust, et elada aktiivset ja 
tervislikku elu; rõhutab, et toiduaineid ei 
tohiks pidada „tavaliseks” kaubaks, mida 
toodetakse ja turustatakse vabaturu 
reeglitele alluval turul; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 10 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 10 a. rõhutab tõsiasja, et Euroopa Liidul 
ja liikmesriikidel on kohustus kaitsta ja 
austada põhiõigust toidule; usub, et 
põllumajanduspoliitika peaks tagama 
väikestele ja keskmise suurusega 
põllumajandustootjatele ning eelkõige 
talumajapidamistele õiglased hinnad, 
sidudes abi võimalikult suurel määral 
tootmisega ning jaotades seda õiglaselt 
tootjate, toodete ja riikide vahel, võttes 
arvesse ülemmäärasid ja toetuste 
ümbersuunamist; 

Or. en 



 

AM\822786ET.doc  PE442.002v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
30.6.2010 A7-0204/16 

Muudatusettepanek  16 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0204/2010 

George Lyon 

Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat 
2009/2236(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 11 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 11 a. nõuab õiguse toidule ja 
toiduainetega varustatuse sõltumatuse 
jõustamist vastavalt põhimõtteile; on 
seisukohal, et prioriteetseks tuleks pidada 
toiduga isevarustamist ning riikide ja 
piirkondade suutlikkust arendada välja 
oma riigi või piirkonna toiduvajadusele 
vastav tootmine; rõhutab, et 
põllumajanduspoliitika peab toetama 
tegevusi, mis edendavad kohalikku 
keskkonda austavat, mulda ja vett 
kaitsvat, GMO-vaba toidu tootmist 
suurendavat ning seemnete bioloogilist 
mitmekesisust põllumajandustootjate 
jaoks ja kohalike loomaliikide 
mitmekesisust edendavat kohalikku 
tootmist; 

Or. en 
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Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat 
2009/2236(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 21 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 21 a. nõuab ühise põllumajanduspoliitika 
põhjalikku reformimist, et tagada iga riigi 
toiduga kindlustatus ja toiduainetega 
varustatuse sõltumatus, edendada avaliku 
sektori projekte ning toetada mikro-, 
väikesi ja keskmise suurusega 
põllumajandusettevõtteid, väärtustada 
põllumajanduslikku tootmist ja 
loomakasvatust harrastavaid 
talumajapidamisi bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmise, toiduohutuse ja 
tootekvaliteedi alusel, ning ühistuid ja 
kohalikke omavalitsusi, mis koondavad 
ühenduse vahendid sellele vastavalt ja 
korrigeerivad piirkondlikku 
asümmeetriat; rõhutab, et ÜPP eelarve 
tuleb ümber jaotada, et võtta eelkõige 
arvesse maapiirkondade, väiketootjate 
ning ebasoodsate ja mägipiirkondade 
vajadusi kõigis liikmesriikides; 

Or. en 
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George Lyon 

Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastat 
2009/2236(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 25 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 25 a. nõuab suuremate investeeringute 
tegemist põllumajandusse ja toiduainete 
tootmisse, sealhulgas investeeringuid 
infrastruktuuri (niisutus, 
põllumajandussaaduste transport ja 
ladustamine);  

Or. en 
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2009/2236(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 29 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 29 a. tuletab meelde, et sõjajärgses 
Euroopas olid põllumajandustootmise 
edendamisel oluliseks vahendiks Euroopa 
põllumajandustootjatele antud 
hinnatagatised; juhib tähelepanu sellele, 
et toiduaineturgude liberaliseerimine 
WTO raames on pidurdanud 
põllumajanduslikku tootmist; on 
seisukohal, et hinnastabiilsuse võib 
saavutada põllumajandustoodetele 
tasuvate ja kindlate miinimumhindade 
kehtestamise abil ning viies sisse 
automaatse kaitse klauslid järskude 
hinnalanguste juhtudeks, mis peaks 
tagama õiglase sissetuleku talupidajatele 
ja põllumajandustöötajatele ning õiglased 
hinnad tarbijatele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 36 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 36 a. on seisukohal, et põllumajandusliku 
tegevuse peamine eesmärk on 
toidutootmine ja et 2013. aasta järgse 
ÜPP peamine eesmärk peab olema 
toidutootmise suurendamine kogu ELis, et 
saavutada toiduga kindlustatus ja 
toiduainetega varustatuse sõltumatus; 
märgib, et põllumajandussaaduste 
kasutamine muul otstarbel kui toiduks, 
eriti biokütusteks, ei aita tingimata kaasa 
põllumajandusliku tegevuse laiendamisele 
ning see ei pruugi pakkuda rahuldavat 
lahendust maapiirkondade kõrbestumise 
probleemile; märgib, et selline tootmine 
võib asendada toiduainete tootmise ja 
mõjutada seega ebasoodsalt toiduainete 
tootmismahtu ja toiduainetega 
varustamise sõltumatust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 81 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 81 a. nõuab ühenduse rahastatava 
avaliku põllumajandustootjate 
kindlustusfondi loomist, mis võimaldaks 
maksta põllumajandustootjatele 
loodusõnnetuste puhul 
miinimumsissetulekut; 

Or. en 

 
 


