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2017/2030(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  17 a. toonitab ühise 

põllumajanduspoliitika olulist rahalist 

panust liidu keskkonnaeesmärkide 

saavutamisse; tuletab meelde, et 30 % 

ühise põllumajanduspoliitika 

otsetoetustest (73 miljardit eurot 

ajavahemikus 2014–2020) sõltub 

keskkonnasäästlikumaks muutmise 

nõuete täitmisest ning ligikaudu pooled 

maaelu arengu rahalistest vahenditest on 

mõeldud ökosüsteemide parandamiseks 

(46 % ehk 56 miljardit eurot 

ajavahemikus 2014–2020) või 

ressursitõhususe edendamiseks ja 

üleminekuks vähese CO2-heitega 

põllumajandustegevusele (8 % ehk 9,7 

miljardit eurot ajavahemikus 2014-2020); 

Or. en 
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Punkt 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. tunnustab teatavate õhusaasteainete 

vähendamisel eeskätt linnapiirkondades 

saavutatud edu, kuid peab 

kahetsusväärseks õhukvaliteedi püsivaid 

probleeme, milles täidab suurt osa 

maanteetranspordi ja põllumajanduse 

tekitatav heide; tunnustab komisjoni poolt 

2017. aasta novembris esitatud liikuvuse 

paketti ja 2016. aastal esitatud Euroopa 

vähese heitega liikuvuse strateegiat, mis 

võiksid sillutada teed vähese heitega 

liikuvusele liidus; 

27. tunnustab teatavate õhusaasteainete 

vähendamisel eeskätt linnapiirkondades 

saavutatud edu, kuid peab 

kahetsusväärseks õhukvaliteedi püsivaid 

probleeme, milles täidab suurt osa 

maanteetranspordi, laevanduse ning 

tööstus- ja elamuehituse tekitatav heide; 

tunnustab komisjoni poolt 2017. aasta 

novembris esitatud liikuvuse paketti ja 

2016. aastal esitatud Euroopa vähese 

heitega liikuvuse strateegiat, mis võiksid 

sillutada teed vähese heitega liikuvusele 

liidus; 

Or. en 
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Punkt 32 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  32 a. palub asjaomastel ELi 

institutsioonidel ja ametitel seada 

esmatähtsaks eesmärgiks hinnata ELi 

õigusaktide täitmist seoses suurkiskjate 

kaitse ning nende mõjuga kohalikule 

majandusele, keskkonnale ja inimestele; 

nõuab eelkõige huntide röövtegevuse ja 

sellest karjakasvatusele ning ELi maa- ja 

mägipiirkondade eluviisile tulenevaid 

tagajärgi käsitleva Euroopa strateegia 

hindamist; 

Or. en 
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Punkt 38 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  38 a. nõuab piisavate materiaalsete ja 

inimressursside eraldamist, et ELi ametid 

suudaksid oma ülesandeid täita ja esitada 

parimaid teaduslikke andmeid, analüüse 

ja tõendeid; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


