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Herbert Dorfmann 

Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik 

2018/2037(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus P 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

P. arvestades, et viimastel aastatel on 

põllumajandustootjatele osaks saanud üha 

suurem hinnavolatiilsus, mis on tulenenud 

hindade kõikumisest maailma turgudel ja 

ebakindlusest, mida on põhjustanud 

makromajanduslik areng, välispoliitika, sh 

kaubandus, poliitilised ja diplomaatilised 

probleemid, tervishoiukriisid, ülemäärased 

kogused mõnes Euroopa sektoris, 

kliimamuutused ja sagedased äärmuslikud 

ilmastikunähtused ELis; 

P. arvestades, et viimastel aastatel on 

põllumajandustootjatele osaks saanud üha 

suurem hinnavolatiilsus, mis on tulenenud 

hindade kõikumisest maailma turgudel ja 

ebakindlusest, mida on põhjustanud 

makromajanduslik areng, välispoliitika, sh 

kaubandus, poliitilised ja diplomaatilised 

probleemid, näiteks ELi sanktsioonidest 

põhjustatud Venemaa impordikeeld, 

tervishoiukriisid, ülemäärased kogused 

mõnes Euroopa sektoris, kliimamuutused 

ja sagedased äärmuslikud 

ilmastikunähtused ELis; 
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2018/2037(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus T 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

T. arvestades, et on oluline tagada 

võrdsed tingimused, õiglased hinnad ja 

rahuldav elatustase 

põllumajandustootjatele kõigis 

piirkondades ja ELi liikmesriikides, 

millega tagatakse taskukohased hinnad 

kodanikele ja tarbijatele, ning et 

põllumajanduslik tegevus toimuks liidu 

kõikides osades, sealhulgas looduslikust 

eripärast tingitud piirangutega 

piirkondades; arvestades, et on oluline 

edendada tarbimist ja juurdepääsu 

kvaliteetsele toidule ning tervislikule ja 

kestlikule toitumisele, täites seejuures 

sotsiaalse ja keskkonnasäästlikkuse, 

kliimameetmete ning looma- ja 

taimetervise ja heaolu ning 

maapiirkondade tasakaalustatud 

arendamisega seotud kohustusi; 

T. arvestades, et on oluline tagada 

võrdsed tingimused, õiglased hinnad ja 

rahuldav elatustase 

põllumajandustootjatele kõigis 

piirkondades ja ELi liikmesriikides, 

millega tagatakse õiglased hinnad 

kodanikele ja tarbijatele, ning et 

põllumajanduslik tegevus toimuks liidu 

kõikides osades, sealhulgas looduslikust 

eripärast tingitud piirangutega 

piirkondades; arvestades, et on oluline 

edendada tarbimist ja juurdepääsu 

kvaliteetsele toidule ning tervislikule ja 

kestlikule toitumisele, täites seejuures 

sotsiaalse ja keskkonnasäästlikkuse, 

kliimameetmete ning looma- ja 

taimetervise ja heaolu ning 

maapiirkondade tasakaalustatud 

arendamisega seotud kohustusi; 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Aa 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Aa. arvestades, et üha suurenev 

ülemaailmne kaubandus tekitab nii uusi 

võimalusi kui ka uusi probleeme, mis on 

muu hulgas seotud keskkonna, 

kliimamuutuse, veekaitse, 

põllumajandusliku maa puudumise ja 

mulla degradeerumisega, ning seetõttu on 

vaja kohandada rahvusvahelise kaubanduse 

eeskirju, et oleks võimalik luua võrdsed 

tingimused, mille aluseks on õiglased ja 

kestlikud tingimused kaupade ja teenuste 

vahetamiseks, ning uuendatud ja tõhusad 

kaubanduse kaitsemehhanismid kooskõlas 

ELi olemasolevate sotsiaalsete, 

majanduslike, keskkonna-, tervishoiu-, 

sanitaar- ja fütosanitaarnormide ning 

loomade heaolu normidega; 

Aa. arvestades, et üha suurenev 

ülemaailmne kaubandus tekitab ohte, mis 

on muu hulgas seotud 

põllumajandustootjate sotsiaalsete 

tingimuste, keskkonna, kliimamuutuse, 

veekaitse, põllumajandusliku maa 

puudumise ja mulla degradeerumisega, 

ning seetõttu on vaja kohandada 

rahvusvahelise kaubanduse eeskirju, et 

oleks võimalik luua võrdsed tingimused, 

mille aluseks on õiglased ja kestlikud 

tingimused kaupade ja teenuste 

vahetamiseks, ning uuendatud ja tõhusad 

kaubanduse kaitsemehhanismid kooskõlas 

ELi olemasolevate sotsiaalsete, 

majanduslike, keskkonna-, tervishoiu-, 

sanitaar- ja fütosanitaarnormide ning 

loomade heaolu normidega; 
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2018/2037(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Ap 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Ap. arvestades, et küllastunud rasvade 

ja punase liha tarbimine on liidus endiselt 

soovituslikust tarbimisest tunduvalt 

suurem ning toiduainetööstus on endiselt 

märkimisväärne kasvuhoonegaaside ja 

lämmastikuheite tekitaja; 

välja jäetud 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Bc. arvestades, et on vaja tugevdada 

tootjate positsiooni toiduainete tarneahelas 

ning tagada ühtsel turul aus konkurents 

õiglaste ja läbipaistvate eeskirjadega, 

milles võetakse arvesse põllumajanduse 

eriomadusi suhetes tootjate ja toiduainete 

tarneahela muude osalejate vahel nii 

eelnevas kui ka järgnevas etapis, ning 

pakkuda stiimuleid riskide ja kriiside 

tulemuslikuks ennetamiseks, sh aktiivseid 

juhtimisvahendeid, millega on võimalik 

viia pakkumine ja nõudlus paremini 

omavahel vastavusse ning mida 

kasutatakse sektori tasandil avalike 

asutuste poolt, nagu on märgitud 

põllumajandusturgude töökonna aruandes; 

arvestades, et ka ÜPP kohaldamisalast 

väljapoole jäävaid aspekte, mis mõjutavad 

konkurentsivõimet ja 

põllumajandustootjate võrdseid tingimusi, 

tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta ja 

jälgida; 

Bc. arvestades, et on vaja tugevdada 

tootjate positsiooni toiduainete tarneahelas 

ning tagada siseturul aus konkurents 

õiglaste ja läbipaistvate eeskirjadega, 

milles võetakse arvesse põllumajanduse 

eriomadusi suhetes tootjate ja toiduainete 

tarneahela muude osalejate vahel nii 

eelnevas kui ka järgnevas etapis, ning 

pakkuda stiimuleid riskide ja kriiside 

tulemuslikuks ennetamiseks, sh aktiivseid 

juhtimisvahendeid, millega on võimalik 

viia pakkumine ja nõudlus paremini 

omavahel vastavusse ning mida 

kasutatakse sektori tasandil avalike 

asutuste poolt, nagu on märgitud 

põllumajandusturgude töökonna aruandes; 

arvestades, et ka ÜPP kohaldamisalast 

väljapoole jäävaid aspekte, mis mõjutavad 

konkurentsivõimet ja 

põllumajandustootjate võrdseid tingimusi, 

nagu päritoluriigi kohustuslik märkimine, 

tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta ja 

jälgida; 

Or. en 



AM\1154441ET.docx  PE621.625v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

28.5.2018 A8-0178/8 

Muudatusettepanek  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik 

2018/2037(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. tunneb heameelt kavatsuse üle 

ÜPPd lihtsustada ja moderniseerida, nii et 

see oleks põllumajandusettevõtjatele 

majanduslikult kasulik ja vastaks kodanike 

ootustele, kuid rõhutab, et reformides tuleb 

seada esikohale Rooma lepingus sätestatud 

põhimõtted, ühtse turu terviklikkus ning 

tõeline ühine poliitika, mida EL piisavalt 

rahastab, mis on tänapäevane ja 

tulemustele suunatud, toetab kestlikku 

põllumajandust ning tagab ohutu, 

kvaliteetse ja mitmekesise toidu, tööhõive 

ja maapiirkondade arengu; 

1. tunneb heameelt kavatsuse üle 

ÜPPd lihtsustada ja moderniseerida, nii et 

see oleks põllumajandusettevõtjatele 

majanduslikult kasulik ja vastaks kodanike 

ootustele, kuid rõhutab, et reformides tuleb 

seada esikohale Rooma lepingus sätestatud 

põhimõtted, siseturu nõuetekohane 

toimimine ning tõeline ühine poliitika, 

mida EL piisavalt rahastab, mis on 

tänapäevane ja tulemustele suunatud, 

toetab kestlikku põllumajandust ning tagab 

ohutu, kvaliteetse ja mitmekesise toidu, 

tööhõive ja maapiirkondade arengu; 
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Punkt 29 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

29. tunneb heameelt komisjoni 

ettepaneku üle anda liikmesriikidele, 

piirkondadele ja 

põllumajandusettevõtjatele rohkem 

paindlikkust põllumajanduse vähese 

tähtsusega riigiabi kõrgema rahalise 

künnise raames, säilitades samal ajal 

siseturu terviklikkuse; 

29. tunneb heameelt komisjoni 

ettepaneku üle anda liikmesriikidele, 

piirkondadele ja 

põllumajandusettevõtjatele rohkem 

paindlikkust põllumajanduse vähese 

tähtsusega riigiabi kõrgema rahalise 

künnise raames, säilitades samal ajal 

siseturu nõuetekohase toimimise; 
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2018/2037(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 44 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

44. rõhutab, kui tähtis on eraldada ÜPP 

üldeelarves teisele sambale (maaelu areng) 

suur eelarve; 

44. rõhutab, kui tähtis on eraldada ÜPP 

üldeelarves teisele sambale (maaelu areng) 

sobiv eelarve; 
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2018/2037(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 50 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

50. leiab, et sihipärasem toetus on 

vajalik erinevatele 

põllumajandussüsteemidele, eriti väikestele 

ja keskmise suurusega põllumajanduslikele 

pereettevõtetele ning noortele 

põllumajandusettevõtjatele, et tugevdada 

piirkondade majandust majanduslikult, 

keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt tulemusliku 

põllumajanduse kaudu; leiab, et seda saaks 

saavutada kohustusliku ümberjaotava 

kõrgema toetusmääraga majapidamise 

esimeste hektarite eest, arvestades samas 

ka liikmesriikide põllumajanduslike 

majapidamiste keskmist suurust, kuna see 

varieerub ELis suuresti; rõhutab, et toetus 

suurtele põllumajandusettevõtetele peaks 

olema kahanev, kajastades mastaabisäästu, 

kohustusliku piirmääraga (mille üle 

otsustatakse Euroopa tasandil) ja 

paindlikkuskriteeriumidega, et võtta 

arvesse põllumajandusettevõte või ühistu 

stabiilsete töökohtade loomise võimet, 

hoidmaks inimesi maapiirkondades; usub, 

et piirmäära kehtestamise ja toetuste 

vähendamisega vabanevad vahendid 

peaksid jääma liikmesriiki või piirkonda, 

kust need pärinevad; 

50. leiab, et sihipärasem toetus on 

vajalik erinevatele 

põllumajandussüsteemidele, eriti väikestele 

ja keskmise suurusega põllumajanduslikele 

pereettevõtetele ning noortele 

põllumajandusettevõtjatele, et tugevdada 

piirkondade majandust majanduslikult, 

keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt tulemusliku 

põllumajanduse kaudu; leiab, et seda saaks 

saavutada kohustusliku ümberjaotava 

kõrgema toetusmääraga majapidamise 

esimeste hektarite eest, arvestades samas 

ka liikmesriikide põllumajanduslike 

majapidamiste keskmist suurust, kuna see 

varieerub ELis suuresti; rõhutab, et 

kahanevat toetust tuleks anda 
põllumajandusettevõtetele, mis on selliste 

ettevõtete kontrolli all, mille 

põhitegevusala ei ole põllumajandus, 

kajastades mastaabisäästu, kohustusliku 

piirmääraga (mille üle otsustatakse 

Euroopa tasandil) ja 

paindlikkuskriteeriumidega, et võtta 

arvesse põllumajandusettevõte või ühistu 

stabiilsete töökohtade loomise võimet, 

hoidmaks inimesi maapiirkondades; usub, 

et piirmäära kehtestamise ja toetuste 

vähendamisega vabanevad vahendid 

peaksid jääma liikmesriiki või piirkonda, 

kust need pärinevad; 

Or. en 


