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Muudatusettepanek 1
Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid nende 
praegusel tasemel; nõuab, et kõiki 
rohepöördega seotud lisameetmeid 
rahastataks uutest rahalistest vahenditest ja 
ELi täiendavatest omavahenditest;

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid nende 
praegusel tasemel; tunnistab, et ühine 
põllumajanduspoliitika vajab üldist 
reformi, et viia see kooskõlla Euroopa 
rohelise kokkuleppega; nõuab 
põllumajandustootjate asjakohast 
toetamist, et saavutada Euroopa rohelise 
kokkuleppe ulatuslikumad eesmärgid, 
järgides põhimõtet, et avaliku sektori 
toetuse andmisel tuleks algusest peale 
võtta arvesse keskkonna- ja 
tervisekaalutlusi; nõuab, et rohepööret 
rahastataks esiteks praegusel tasemel 
ühise põllumajanduspoliitika kulude 
ümberjaotamisega, seades prioriteediks 
suurema keskkonnaalase sidususe, ning 
teiseks uutest rahalistest vahenditest ja ELi 
täiendavatest omavahenditest üksnes 
vajaduse korral;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid nende 

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid nende 
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praegusel tasemel; nõuab, et kõiki 
rohepöördega seotud lisameetmeid 
rahastataks uutest rahalistest vahenditest ja 
ELi täiendavatest omavahenditest;

praegusel tasemel; nõuab, et kõiki 
rohepöördega seotud lisameetmeid 
rahastataks uutest rahalistest vahenditest ja 
ELi täiendavatest omavahenditest; 
täiendavate meetmete rahastamine 
Euroopa rohelise kokkuleppe ja strateegia 
"Talust taldrikule“ raames ei tohi 
toimuda ühise põllumajanduspoliitika 
(ÜPP) olemasolevate vahendite arvelt.

Or. de

Muudatusettepanek 3
Dan-Ștefan Motreanu

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid nende 
praegusel tasemel; nõuab, et kõiki 
rohepöördega seotud lisameetmeid 
rahastataks uutest rahalistest vahenditest ja 
ELi täiendavatest omavahenditest;

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid 
vähemalt nende praegusel tasemel; nõuab, 
et kõiki rohepöördega seotud lisameetmeid, 
sealhulgas strateegia „Talust taldrikule“ 
ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiate 
eesmärke, rahastataks uutest rahalistest 
vahenditest ja ELi täiendavatest 
omavahenditest;

Or. ro

Muudatusettepanek 4
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse tegelikult 
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põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid nende 
praegusel tasemel; nõuab, et kõiki 
rohepöördega seotud lisameetmeid 
rahastataks uutest rahalistest vahenditest ja 
ELi täiendavatest omavahenditest;

põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid 
vähemalt nende praegusel tasemel; nõuab, 
et kõiki rohepöördega seotud lisameetmeid 
rahastataks uutest rahalistest vahenditest ja 
ELi täiendavatest omavahenditest, mis 
lähevad kaugemale mitmeaastase 
finantsraamistiku ettepanekust;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Daniel Buda

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid nende 
praegusel tasemel; nõuab, et kõiki 
rohepöördega seotud lisameetmeid 
rahastataks uutest rahalistest vahenditest 
ja ELi täiendavatest omavahenditest;

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid 
vähemalt nende praegusel tasemel; nõuab, 
et ambitsioonikate keskkonnahoidlike 
eesmärkide saavutamiseks rahastataks 
kõiki rohepöördega seotud lisameetmeid 
uutest rahalistest vahenditest ja ELi 
täiendavatest omavahenditest;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Clara Aguilera

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid nende 
praegusel tasemel; nõuab, et kõiki 

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid 
vähemalt nende praegusel tasemel; nõuab, 
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rohepöördega seotud lisameetmeid 
rahastataks uutest rahalistest vahenditest ja 
ELi täiendavatest omavahenditest;

et kõiki rohepöördega seotud lisameetmeid 
rahastataks uutest rahalistest vahenditest ja 
ELi täiendavatest omavahenditest;

Or. es

Muudatusettepanek 7
Balázs Hidvéghi

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid nende 
praegusel tasemel; nõuab, et kõiki 
rohepöördega seotud lisameetmeid 
rahastataks uutest rahalistest vahenditest ja 
ELi täiendavatest omavahenditest;

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid 
vähemalt nende praegusel tasemel; nõuab, 
et kõiki rohepöördega seotud lisameetmeid 
rahastataks uutest rahalistest vahenditest ja 
ELi täiendavatest omavahenditest;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Anne Sander

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid nende 
praegusel tasemel; nõuab, et kõiki 
rohepöördega seotud lisameetmeid 
rahastataks uutest rahalistest vahenditest 
ja ELi täiendavatest omavahenditest;

1. eeldab, et tulevases mitmeaastases 
finantsraamistikus säilitatakse 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonda panustatavad vahendid nende 
praegusel tasemel; rõhutab, et kõiki 
rohepöördega seotud lisameetmeid tuleb 
rahastada uutest rahalistest vahenditest ja 
ELi täiendavatest omavahenditest;

Or. fr
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Muudatusettepanek 9
Balázs Hidvéghi

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. tunnustab ÜPP seniseid saavutusi 
seoses keskkonna- ja kliimaalase 
tegevusega; rõhutab, et 2020. aasta järgne 
ÜPP seab täiustatud keskkonna- ja 
kliimaalase eesmärgi, mis väljendub 
kõigis 27-liikmelise ELi ÜPP 
strateegilistes kavades; kutsub komisjoni 
üles, arvestades uue ÜPP suuremat 
ambitsioonikust, et kõik uued rohelise 
kokkuleppe põllumajandusega seotud 
kliimaneutraalsed eesmärgid peaks olema 
eraldatud käimasolevatest ÜPP 
läbirääkimistest, pidades silmas mitte 
ainult selle rahalist mõju, vaid ka mõju 
toiduga kindlustatusele;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. kiidab heaks komisjoni 27. ja 28. 
mai muudetud ettepaneku mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta, sealhulgas 
teatise „Europe's moment: Repair and 
Prepare for the Next Generation“ 
(Euroopa hetk: parandada ja ette 
valmistuda uue põlvkonna jaoks), koos 
selle sätetega suurendada ühise 
põllumajanduspoliitika rahalisi vahendeid 
võrreldes eelneva mitmeaastase 
finantsraamistiku ettepanekuga;
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Or. en

Muudatusettepanek 11
Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 
ajutiste täiendavate vahendite 
eraldamiseks taasterahastu fondist, kuid 
rõhutab, et tugev mitmeaastane 
finantsraamistik on siiski jätkuvalt tähtis;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. rõhutab, et need suuremad 
rahalised vahendid on olulised tulevase 
ÜPP kavandatud eesmärkide ja 
ambitsioonide saavutamiseks, täites 
rohelise kokkuleppe eesmärgid 
põllumajanduses, et tugevdada 
põllumajanduslike toiduainesektorite 
vastupanuvõimet ning tagada jätkusuutlik 
toiduainete tootmine, mis ei sõltu üksnes 
hästi rahastatud ÜPPst, vaid ka muudest 
mitmeaastase finantsraamistiku 
vahenditest, nagu teadusuuringud, 
investeeringud innovatsiooni või 
digitehnoloogiasse ning 
põllumajandustootjate ja 
toiduainetesektori jaoks neile juurdepääsu 
hõlbustamine;
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Or. en

Muudatusettepanek 13
Balázs Hidvéghi

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1b. kutsub komisjoni üles, et 
rohepööre põllumajanduses peab tagama 
tasakaalustatud lähenemisviisi 
jätkusuutlikkuse kolmes mõõtmes, s.t 
sotsiaalselt, keskkonnaalaselt ja 
majanduslikult; rõhutab Pariisi 
kliimakokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkti 
b tähtsust, mis tunnistab peamiseks 
prioriteediks toiduga kindlustatuse 
tagamise kohanedes kliimamuutuste 
mõjudega;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1c. kiidab heaks ettepaneku 
suurendada õiglase ülemineku fondi 
(JTF), sealhulgas täiendavate 
vahenditega taasterahastust, ning õiglase 
ülemineku mehhanismi kahte täiendavat 
sammast, nimelt erisüsteemi InvestEU 
raames ja avaliku sektori laenurahastut, 
ning rõhutab, et selleks, et JTF ja 
rohepööre oleksid põllumajandusele ja 
maapiirkondadele edukad ja mõjusad, 
tuleb see läbi viia õiglasel, kaasaval ja 
teaduslikult põhjendatud viisil koos 
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sidusrühmadega;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Daniel Buda

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. võtab teadmiseks komisjoni teatise 
„Kestliku Euroopa investeerimiskava“ 
(COM(2020)0021), kuid rõhutab, et selles 
kavandatud elemendid, sealhulgas õiglase 
ülemineku fond, sõltuvad täielikult 
ambitsioonikast mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppest; väljendab 
sügavat muret selle pärast, et ELi 
eelarvevahendite koondamine perioodi 
algusesse, et katta COVID-19 pandeemiast 
tulenevaid uusi kulunõudeid, võib jätta ELi 
põllumajandustootjad mitmeaastase 
finantsraamistiku viimastel aastatel 
rahastuseta, mis oleks eriti kahjulik, kui 
neilt oodatakse rohelisest kokkuleppest 
tulenevate uute kohustuste täitmist;

2. võtab teadmiseks komisjoni teatise 
„Kestliku Euroopa investeerimiskava“ 
(COM(2020)0021), kuid rõhutab, et selles 
kavandatud elemendid, sealhulgas õiglase 
ülemineku fond, sõltuvad täielikult 
ambitsioonikast mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppest; väljendab 
sügavat muret selle pärast, et ELi 
eelarvevahendite koondamine perioodi 
algusesse, et katta COVID-19 pandeemiast 
tulenevaid uusi kulunõudeid, võib jätta ELi 
põllumajandustootjad mitmeaastase 
finantsraamistiku viimastel aastatel 
rahastuseta, mis oleks eriti kahjulik, kui 
neilt oodatakse rohelisest kokkuleppest 
tulenevate uute kohustuste täitmist; 
rõhutab, et üleminek jätkusuutlikkusele 
on õiglane, aus ja vastutustundlik, 
hõlmates kõiki majandus- ja 
sotsiaalsektoreid, et vältida erilist survet 
põllumajandussektorile;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Elsi Katainen

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek
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2. võtab teadmiseks komisjoni teatise 
„Kestliku Euroopa investeerimiskava“ 
(COM(2020)0021), kuid rõhutab, et selles 
kavandatud elemendid, sealhulgas õiglase 
ülemineku fond, sõltuvad täielikult 
ambitsioonikast mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppest; väljendab 
sügavat muret selle pärast, et ELi 
eelarvevahendite koondamine perioodi 
algusesse, et katta COVID-19 pandeemiast 
tulenevaid uusi kulunõudeid, võib jätta ELi 
põllumajandustootjad mitmeaastase 
finantsraamistiku viimastel aastatel 
rahastuseta, mis oleks eriti kahjulik, kui 
neilt oodatakse rohelisest kokkuleppest 
tulenevate uute kohustuste täitmist;

2. võtab teadmiseks komisjoni teatise 
„Kestliku Euroopa investeerimiskava“ 
(COM(2020)0021), kuid rõhutab, et selles 
kavandatud elemendid, sealhulgas õiglase 
ülemineku fond, sõltuvad täielikult 
ambitsioonikast mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppest; väljendab 
sügavat muret selle pärast, et ELi 
eelarvevahendite koondamine perioodi 
algusesse, et katta COVID-19 pandeemiast 
tulenevaid uusi kulunõudeid, võib kaasa 
tuua rahaliste vahendite nappuse 
hilisematel programmitöö aastatel, mis 
võib mõjutada põllumajandussektori 
suutlikkust teostada strateegia „Talust 
taldrikule“ ja bioloogilise mitmekesisuse 
strateegiate eesmärke ja ambitsioone, 
ning jätta ELi põllumajandustootjad 
mitmeaastase finantsraamistiku viimastel 
aastatel rahastuseta, mis oleks eriti 
kahjulik, kui neilt oodatakse rohelisest 
kokkuleppest tulenevate uute kohustuste 
täitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Paolo De 
Castro, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. võtab teadmiseks komisjoni teatise 
„Kestliku Euroopa investeerimiskava“ 
(COM(2020)0021), kuid rõhutab, et selles 
kavandatud elemendid, sealhulgas õiglase 
ülemineku fond, sõltuvad täielikult 
ambitsioonikast mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppest; väljendab 
sügavat muret selle pärast, et ELi 
eelarvevahendite koondamine perioodi 
algusesse, et katta COVID-19 pandeemiast 
tulenevaid uusi kulunõudeid, võib jätta ELi 
põllumajandustootjad mitmeaastase 

2. võtab teadmiseks komisjoni teatise 
„Kestliku Euroopa investeerimiskava“ 
(COM(2020)0021), kuid rõhutab, et selles 
kavandatud elemendid, sealhulgas õiglase 
ülemineku fond, sõltuvad täielikult 
ambitsioonikast mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppest; väljendab 
sügavat muret selle pärast, et ELi 
eelarvevahendite koondamine perioodi 
algusesse, et katta COVID-19 pandeemiast 
tulenevaid uusi kulunõudeid, võib jätta ELi 
põllumajandustootjad mitmeaastase 
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finantsraamistiku viimastel aastatel 
rahastuseta, mis oleks eriti kahjulik, kui 
neilt oodatakse rohelisest kokkuleppest 
tulenevate uute kohustuste täitmist;

finantsraamistiku viimastel aastatel 
rahastuseta, mis oleks eriti kahjulik, kui 
neilt oodatakse rohelisest kokkuleppest 
tulenevate rangete kohustuste täitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. võtab teadmiseks komisjoni teatise 
„Kestliku Euroopa investeerimiskava“ 
(COM(2020)0021), kuid rõhutab, et selles 
kavandatud elemendid, sealhulgas õiglase 
ülemineku fond, sõltuvad täielikult 
ambitsioonikast mitmeaastase 
finantsraamistiku kokkuleppest; väljendab 
sügavat muret selle pärast, et ELi 
eelarvevahendite koondamine perioodi 
algusesse, et katta COVID-19 pandeemiast 
tulenevaid uusi kulunõudeid, võib jätta ELi 
põllumajandustootjad mitmeaastase 
finantsraamistiku viimastel aastatel 
rahastuseta, mis oleks eriti kahjulik, kui 
neilt oodatakse rohelisest kokkuleppest 
tulenevate uute kohustuste täitmist;

2. võtab teadmiseks komisjoni teatise 
„Kestliku Euroopa investeerimiskava“ 
(COM(2020)0021), kuid rõhutab, et selles 
kavandatud elemendid, sealhulgas õiglase 
ülemineku fond, sõltuvad ambitsioonikast 
mitmeaastase finantsraamistiku 
kokkuleppest; väljendab sügavat muret 
selle pärast, et ELi eelarvevahendite 
koondamine perioodi algusesse, et katta 
COVID-19 pandeemiast tulenevaid uusi 
kulunõudeid, võib jätta ELi 
põllumajandustootjad mitmeaastase 
finantsraamistiku viimastel aastatel 
rahastuseta, mis tooks kaasa raskusi nende 
rohelisest kokkuleppest tulenevate 
eesmärkide saavutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike 
Müller

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. kiidab heaks komisjoni ettepaneku 



AM\1207549ET.docx 13/33 PE653.799v01-00

ET

eraldada taasterahastu raames 15 
miljardit eurot maaelu arenguks, kuid 
avaldab kahetsust, et ÜPP esimese samba 
jaoks ei ole selle uue vahendiga ette 
nähtud mingit eraldist, võttes arvesse 
vajadust parandada otsetoetusi ja toetust 
valdkondlikele programmidele, et aidata 
põllumajandustootjatel COVID-19 kriisist 
üle saada ja vastata uutele rohelise 
kokkuleppe eesmärkidele;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. rõhutab, kui oluline on hõlbustada 
juurdepääsu avaliku ja erasektori 
rahalistele vahenditele, et toetada 
suuremaid keskkonnasäästlikke 
investeeringuid, arengut, 
digiteerimisvahendite kättesaadavust, 
ajakohastamist ja innovatsiooni, mis 
võimaldavad põllumajandustootjatel, 
põllumajandussektoril ja 
maapiirkondadel vastata rohelise 
kokkuleppe eesmärkide ja ambitsioonide 
teostamisega seotud väljakutsetele ja 
võimalustele;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. kiidab heaks komisjoni 
ettepanekud mitmeaastase 
finantsraamistiku ja taasterahastu kohta, 
sealhulgas täiendavad vahendid 32,5 
miljardi ulatuses õiglase ülemineku 
fondile ja 1 miljardi ulatuses Euroopa 
Kestliku Arengu Fondile, et hõlbustada 
Euroopa Investeerimisfondil pakkuda 
toetust suurele hulgale väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Ruža Tomašić

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. nõuab kindlalt, et Euroopa 
rohelisest kokkuleppest, sealhulgas 
strateegiast „Talust taldrikule“ ja ELi 
bioloogilise mitmekesisuse 
strateegiast 2030 tulenevaid 
põllumajandustootjate nõudeid tuleks 
rahastada ka muudest eelarvevahenditest, 
mitte ainult ühise põllumajanduspoliitika 
(ÜPP) rahastamispaketist;

Or. hr

Muudatusettepanek 23
Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. märgib, et kestliku Euroopa 
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investeerimiskava tugineb teatud määral 
erainvesteeringute kaasamisele, mis 
tõenäoliselt on COVID-19 pandeemia 
järgsetel aastatel vähem kättesaadavad, 
ning seetõttu on tugev mitmeaastane 
finantsraamistik veelgi olulisem;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. tuletab meelde, et ELi 
põllumajandus on maailmas ainuke 
oluline süsteem, mis on 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendanud (alates 1990. aastast 20 %);

Or. es

Muudatusettepanek 25
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. tagada maapiirkondade väikestele 
ja keskmise suurusega ettevõtjatele, 
sealhulgas põllumajandusettevõtetele, 
võimalus kasutada investeerimisfonde;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Francisco Guerreiro
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. kiidab heaks komisjoni eesmärgi 
eraldada ELi eelarves kliimale ja 
keskkonnale avaliku sektori kulutustest 
suurem osa kui kunagi varem; võtab 
teadmiseks parlamendi eesmärgi eraldada 
2021. aasta eelarves 30 % kulutustest 
kliimaküsimuste süvalaiendamisele ja 
10 % bioloogilisele mitmekesisusele; 
nõuab eesmärki eraldada kogu 
mitmeaastases finantsraamistikus 50 % 
kliimaga seotud kulutustele; tuletab 
meelde, et ÜPP kui suurim eelarvepunkt 
on nende eesmärkide saavutamisel 
otsustava tähtsusega; tuletab meelde, et 
kõik täiendavad vahendid peaksid samuti 
samadele eesmärkidele kaasa aitama;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. palub Euroopa Komisjonil ja 
liikmesriikidel kasutada vajaduse korral 
taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendit, et pakkuda 
täiendavat toetust Euroopa 
põllumajandustootjatele ja ühistutele, et 
sidusalt toime tulla väljakutsetega, mis 
tulenevad vajadusest tagada vastavus 
uutele reeglitele ning kohaneda 
kliimamuutuste kahjulike mõjudega viisil, 
mis ei ohusta toidu tootmist ja järgib 
jätkusuutlikkuse põhimõtet;
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Or. en

Muudatusettepanek 28
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. rõhutab, et riiklike kavade 
väljatöötamisel, rahaliste vahendite 
eraldamisel ja pikemaajalises 
finantsperspektiivis tuleb arvesse võtta eri 
piirkondade ja liikmesriikide erinevaid 
lähtepunkte ja arengupotentsiaali;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. palub Euroopa Komisjonil tagada, 
et riigiabi eeskirjade ja 
konkurentsieeskirjade muudatused ei 
kahjustaks ÜPP ühist iseloomu;

Or. es

Muudatusettepanek 30
Anne Sander, Herbert Dorfmann

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
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osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab suurima 
osa ELi eelarvest, pannakse kõrvale 
kliimaga seotud eesmärkide toetamiseks; 
tuletab meelde, et ÜPP reform on alles 
pooleli ning et veel ei ole tehtud otsust 
selle kohta, milline on selle täpne panus 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -nõuete 
täitmisse;

osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab suurima 
osa ELi eelarvest, pannakse kõrvale 
kliimaga seotud eesmärkide toetamiseks; 
tuletab meelde, et ÜPP reform on alles 
pooleli ning et veel ei ole tehtud otsust 
selle kohta, milline on selle täpne panus 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -nõuete 
täitmisse; juhib sellega seoses tähelepanu 
asjaolule, et rohelise kokkuleppe ja 
strateegia „Talust taldrikule“ 
rakendamisega ei tohi kaasneda meie 
eesmärkide piiramist, eelkõige seoses 
põllumajandustootjatele kestlike 
elatusvahendite tagamisega; osutab 
sellega seoses asjaolule, et 
põllumajandustootjatelt ei saa nõuda, et 
nad teeksid vähemate rahaliste 
vahenditega rohkemat;

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Balázs Hidvéghi

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab suurima 
osa ELi eelarvest, pannakse kõrvale 
kliimaga seotud eesmärkide toetamiseks; 
tuletab meelde, et ÜPP reform on alles 
pooleli ning et veel ei ole tehtud otsust 
selle kohta, milline on selle täpne panus 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -nõuete 
täitmisse;

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab suurima 
osa ELi eelarvest, pannakse kõrvale 
kliimaga seotud eesmärkide toetamiseks; 
tuletab meelde, et ÜPP reform on alles 
pooleli ning et veel ei ole tehtud otsust 
selle kohta, milline on selle täpne panus 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -nõuete 
täitmisse; juhib tähelepanu sellele, et 
rohelise kokkuleppe uute 
põllumajandusega seotud 
kliimaneutraalsete eesmärkidega seoses 
tuleks eraldi õigusakti ettepaneku projekt 
avaldada kooskõlas eeskirjadega, 
takistamata käimasolevaid 
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õigusloomeprotsesse;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Daniel Buda

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab suurima 
osa ELi eelarvest, pannakse kõrvale 
kliimaga seotud eesmärkide toetamiseks; 
tuletab meelde, et ÜPP reform on alles 
pooleli ning et veel ei ole tehtud otsust 
selle kohta, milline on selle täpne panus 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -nõuete 
täitmisse;

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab suurima 
osa ELi eelarvest, pannakse kõrvale 
kliimaga seotud eesmärkide toetamiseks; 
tuletab meelde, et ÜPP reform on alles 
pooleli ning et veel ei ole tehtud otsust 
selle kohta, milline on selle täpne panus 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -nõuete 
täitmisse; juhib tähelepanu viivitustele 
ÜPP reformi läbirääkimistel ja nõuab, et 
põllumajandussektoris ennustatavuse 
kindlustamiseks jätkataks protsessi ja 
viidaks see lõpule;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab 
suurima osa ELi eelarvest, pannakse 
kõrvale kliimaga seotud eesmärkide 
toetamiseks; tuletab meelde, et ÜPP reform 
on alles pooleli ning et veel ei ole tehtud 

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab olulise 
osa ELi eelarvest, pannakse kõrvale 
kliimaga seotud eesmärkide toetamiseks; 
tuletab meelde, et ÜPP reform on alles 
pooleli ning et veel ei ole tehtud otsust 
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otsust selle kohta, milline on selle täpne 
panus keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -
nõuete täitmisse;

selle kohta, milline on selle täpne panus 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -nõuete 
täitmisse; tuletab ka meelde, et komisjoni 
hinnangu järgi peetakse ÜPPd sobivaks 
raamistikuks Euroopa rohelise 
kokkuleppe eesmärkide arendamiseks ja 
seetõttu tuleb seda piisavalt rahastada;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Clara Aguilera

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab 
suurima osa ELi eelarvest, pannakse 
kõrvale kliimaga seotud eesmärkide 
toetamiseks; tuletab meelde, et ÜPP reform 
on alles pooleli ning et veel ei ole tehtud 
otsust selle kohta, milline on selle täpne 
panus keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -
nõuete täitmisse;

3. tuletab meelde, et ajakohastatud ja 
jätkusuutlik ühine põllumajanduspoliitika 
(ÜPP) aitab oluliselt kaasa ELi 
ambitsioonikate üldiste kliimaeesmärkide 
saavutamisele ja et märkimisväärne osa 
sellest on mõeldud kliimaga seotud 
eesmärkide toetamiseks; tuletab meelde, et 
ÜPP reform on alles pooleli ning et veel ei 
ole tehtud otsust selle kohta, milline on 
selle täpne panus keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide ja -nõuete täitmisse; 
nende eesmärkide saavutamine sõltub 
suuresti piisavate vahendite eraldamisest 
tulevastes eelarvetes;

Or. es

Muudatusettepanek 35
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
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rahastamispaketist, mis moodustab suurima 
osa ELi eelarvest, pannakse kõrvale 
kliimaga seotud eesmärkide toetamiseks; 
tuletab meelde, et ÜPP reform on alles 
pooleli ning et veel ei ole tehtud otsust 
selle kohta, milline on selle täpne panus 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -nõuete 
täitmisse;

rahastamispaketist, mis moodustab suurima 
osa ELi eelarvest, pannakse kõrvale 
kliimaga seotud eesmärkide toetamiseks; 
tuletab meelde, et ehkki ÜPP reform on 
veel kinnitamata, on see siiski täielikult 
kooskõlas rohelise kokkuleppe keskkonna- 
ja kliimaeesmärkide ning strateegiaga 
„Talust taldrikule“;

Or. es

Muudatusettepanek 36
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab suurima 
osa ELi eelarvest, pannakse kõrvale 
kliimaga seotud eesmärkide toetamiseks; 
tuletab meelde, et ÜPP reform on alles 
pooleli ning et veel ei ole tehtud otsust 
selle kohta, milline on selle täpne panus 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -nõuete 
täitmisse;

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab suurima 
osa ELi eelarvest, pannakse kõrvale 
kliimaga seotud eesmärkide toetamiseks 
ning toiduga kindlustatuse tagamiseks; 
tuletab meelde, et ÜPP reform on alles 
pooleli ning et veel ei ole tehtud otsust 
selle kohta, milline on selle täpne panus 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -nõuete 
täitmisse;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Atidzhe Alieva-Veli

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab 

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist pannakse kõrvale 
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suurima osa ELi eelarvest, pannakse 
kõrvale kliimaga seotud eesmärkide 
toetamiseks; tuletab meelde, et ÜPP reform 
on alles pooleli ning et veel ei ole tehtud 
otsust selle kohta, milline on selle täpne 
panus keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -
nõuete täitmisse;

kliimaga seotud eesmärkide toetamiseks; 
tuletab meelde, et ÜPP reform on alles 
pooleli ning et veel ei ole tehtud otsust 
selle kohta, milline on selle täpne panus 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -nõuete 
täitmisse;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tuletab meelde, et märkimisväärne 
osa ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab 
suurima osa ELi eelarvest, pannakse 
kõrvale kliimaga seotud eesmärkide 
toetamiseks; tuletab meelde, et ÜPP 
reform on alles pooleli ning et veel ei ole 
tehtud otsust selle kohta, milline on selle 
täpne panus keskkonna- ja 
kliimaeesmärkide ja -nõuete täitmisse;

3. tuletab meelde, et ÜPP reform on 
alles pooleli ning et veel ei ole tehtud 
otsust selle kohta, milline on selle täpne 
panus keskkonna- ja kliimaeesmärkide ja -
nõuete täitmisse; rõhutab, et 
märkimisväärne osa ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketist, mis moodustab 
suurima osa ELi eelarvest, pannakse 
kõrvale kliimaga seotud eesmärkide 
toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. märgib, et oma teatises kestliku 
Euroopa investeerimiskava kohta 
määratleb komisjon märkimisväärse 
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vajaduse investeerida põllumajandusse, 
eriti selleks, et lahendada laiemaid 
keskkonnaprobleeme, sealhulgas 
bioloogilise mitmekesisuse kadu ja 
reostust; rõhutab siiski, et komisjon 
kirjeldab neid ka konservatiivsete 
hinnangutena, kuna puuduvad andmed 
investeeringuvajaduste täpseks 
hindamiseks, mis puudutab 
kliimamuutustega kohanemist ning 
ökosüsteemide ja bioloogilise 
mitmekesisuse taastamist/säilitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Christine Schneider, Herbert Dorfmann

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. viitab kriiside eest kaitsvale 
taastuvate toorainete ja uueneva energia 
omamaise toodangule ning nõuab ELi 
biomajandusstrateegia rakendamiseks ja 
edendamiseks ehituspuitu käsitleva kava 
ja renoveerimist käsitleva kava 
kehtestamist, pöörates erilist tähelepanu 
omamaiste taastuvate toorainete ja 
jätkusuutlike uuenevate energiakandjate 
kasutamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek



PE653.799v01-00 24/33 AM\1207549ET.docx

ET

3a. nõuab, et kasvavad ökoloogilised 
nõuded tuleb alati rahaliselt hüvitada; 
viitab sellele, et ühepoolsete nõuete 
kehtestamine ei too kasu Euroopa 
põllumajandusele ega keskkonnale, kui 
see toob kaasa Euroopa toiduainete 
tootmise vähenemise;

Or. de

Muudatusettepanek 42
Irène Tolleret, Ulrike Müller

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3a. rõhutab vajadust jõustada ÜPP 
meetmete kontekstis, mille sihiks on 
rohelise kokkuleppe eesmärkide 
saavutamine, soolise võrdõiguslikkuse 
üldine põhimõte, et tagada naissoost 
põllumajandustootjate ökoloogiline 
üleminek;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3b. tuletab meelde kontrollikoja 
järeldusi, et kliimaarvestus praeguses 
ÜPPs on ebatäpne ning ka komisjoni 
hinnang ÜPP tulevase panuse kohta 
keskkonna- ja kliimaeesmärkide 
saavutamisse tundub ebareaalne1a; 
rõhutab, et ÜPP meetmed peavad olema 
kliima suhtes tõeliselt positiivsed ja 
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toetatud teaduslike tõenditega, et neid 
sellisena arvestada;
_________________
1a Arvamus 7/2018, Euroopa 
Kontrollikoda, punkt 3

Or. en

Muudatusettepanek 44
Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3c. võtab teadmiseks Euroopa 
Kontrollikoja aruande 13/2020 
järeldused, et bioloogilist mitmekesisust 
toetavate ÜPP kulutuste jälgimisel on 
metodoloogilisi puudusi; märgib veel, et 
ka komisjoni 2019. aasta novembri 
hindamisaruandes1b on tuvastatud 
seireandmete puudumine, mis on 
takistuseks mitmete ÜPP vahendite ja 
meetmete, samuti nende netomõju 
nõuetekohasele hindamisele; nõuab 
bioloogilise mitmekesisuse eelarve 
jälgimist koos toetavate teaduslike 
tõenditega ja eriti põllumaade bioloogilise 
mitmekesisuse näitajate edasiarendamist, 
et hinnata ÜPP vahendite mõju; kordab 
oma üleskutset komisjonile ja nõukogule 
seada selgeks eesmärgiks vähemalt 10 % 
bioloogilise mitmekesisuse 
süvalaiendamiseks mitmeaastase 
finantsraamistiku kuludest, lisaks 
kliimamuutuse süvalaiendamise 
kulueesmärgile1a;
_________________
1a Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2020. 
aasta resolutsioon bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni osaliste 
konverentsi 15. istungjärgu (COP15) 
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kohta
1b Euroopa Komisjoni põllumajanduse 
peadirektoraat, „Evaluation of the Impact 
of the CAP on biodiversity, landscapes, 
habitats (Alliance Environnement) AGRI 
- 2018 - 0492“ (ÜPP mõju hindamine 
bioloogilisele mitmekesisusele, maastikele 
ja elupaikadele) 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo
od-farming-
fisheries/key_policies/documents/ext-eval-
biodiversity-final-report_2020_en.pdf

Or. en

Muudatusettepanek 45
Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3d. võtab teadmiseks komisjoni 
hinnangu, et uue ÜPP ettepanekud 
oleksid Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkidega kooskõlas ainult teatavatel 
tingimustel: eriti ambitsioonikas 
tingimuslikkuse süsteem, piisavad ja 
tõhusad kulutused kohustuslikele 
ökosüsteemidele ning asjakohane 
mittetagasilanguse põhimõte; nõuab, et 
komisjon esitaks ökoskeemide loetelu, et 
tagada ühine suur eesmärk ja tõhusus; 
nõuab, et komisjon esitaks igale 
liikmesriigile kohandatud soovitused ÜPP 
eesmärkide kohta enne strateegiliste 
kavade eelnõude esitamist ning viiks 
seejärel läbi strateegiliste kavade 
eelnõude täieliku eelhindamise;

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3e. rõhutab vajadust ühtsuse järele 
ÜPP esimese ja teise samba vahel, et 
tagada avaliku sektori raha tõhus 
kasutamine Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärkide toetuseks; kutsub komisjoni 
üles tagama eelkõige, et liikmesriikide 
strateegilistes kavades seataks suuremad 
keskkonna- ja loomade heaolu eesmärgid, 
eriti esimese samba osas, mis põhineksid 
rangetel tingimuslikkuse nõuetel ja 
ambitsioonikatel ökoskeemidel ning 
kliima, keskkonna ja loomade heaolu 
vabatahtliku tootmiskohustusega seotud 
toetuse mõju põhjalikul sõelumisel;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3f. rõhutab loomade heaolu tähtsust 
rohelise kokkuleppe erinevates aspektides 
ja on seisukohal, et parem loomade 
heaolu võib muu hulgas tuua kaasa 
paralleelseid edusamme antimikroobse 
resistentsuse, tootmise vähendatud 
keskkonnamõju, eriti veereostuse, 
käsitlemisel ning võimalusi maaelu 
arendamise osas, loobudes intensiivsetest 
tootmisviisidest; rõhutab ühtlasi, et 
loomade heaolu on endiselt kodanike 
peamiseks mureks, pidades eriti silmas 
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põllumajandusloomade heaolu1a;
_________________
1a Euroopa Komisjon (2016), 
Eurobaromeetri eriuuring 442; Attitudes 
of Europeans to animal welfare 
(Eurooplaste suhtumine loomade 
heaolusse) 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/data
set/S2096_84_4_442_ENG

Or. en

Muudatusettepanek 48
Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3 g (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3g. kiidab heaks jätkusuutliku 
investeerimise hõlbustamiseks raamistiku 
loomise määruse väljatöötamise ja sellega 
seotud teisesed õigusaktid, mis loovad 
raamistiku võimaldades kontrollida 
tõeliselt jätkusuutlikke investeeringuid; 
nõuab, et EAFRD raames tehtavate 
investeeringute sõelumisel kohaldataks 
ELi taksonoomiat;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Michaela Šojdrová

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et hiljutine 
COVID-19 puhang on toonud esile 
põllumajanduse strateegilise rolli ohutute 

4. juhib tähelepanu sellele, et hiljutine 
COVID-19 puhang on toonud esile 
põllumajanduse strateegilise rolli ohutute 



AM\1207549ET.docx 29/33 PE653.799v01-00

ET

ja kvaliteetsete toiduainete pakkumisel 
taskukohase hinnaga; rõhutab, et ELi 
põllumajandustootjate jõupingutusi 
toiduainete säästvamaks tootmiseks ei tohi 
kahjustada toodete import kolmandatest 
riikidest, mis ei vasta ELi toiduohutuse, 
keskkonnakaitse, loomade heaolu ja 
sotsiaalsetele standarditele.

ja kvaliteetsete toiduainete pakkumisel 
taskukohase hinnaga; rõhutab, et ELi 
põllumajandustootjate jõupingutusi 
toiduainete säästvamaks tootmiseks ei tohi 
kahjustada toodete import kolmandatest 
riikidest, mis ei vasta ELi toiduohutuse, 
keskkonnakaitse, loomade heaolu ja 
sotsiaalsetele standarditele; tuletab meelde 
vajadust õppida COVID-19 kriisist, eriti 
strateegilistes valdkondades; teeb seetõttu 
ettepaneku kooskõlastada ELi tasandil 
strateegilise suutlikkuse suurendamine 
ELis põhitoiduainete pakkumiseks mis 
tahes kriisi korral; selleks tuleks kasutada 
kestliku Euroopa investeerimiskava.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Daniel Buda

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et hiljutine 
COVID-19 puhang on toonud esile 
põllumajanduse strateegilise rolli ohutute 
ja kvaliteetsete toiduainete pakkumisel 
taskukohase hinnaga; rõhutab, et ELi 
põllumajandustootjate jõupingutusi 
toiduainete säästvamaks tootmiseks ei tohi 
kahjustada toodete import kolmandatest 
riikidest, mis ei vasta ELi toiduohutuse, 
keskkonnakaitse, loomade heaolu ja 
sotsiaalsetele standarditele.

4. juhib tähelepanu sellele, et hiljutine 
COVID-19 puhang on toonud esile 
põllumajanduse strateegilise rolli ohutute 
ja kvaliteetsete toiduainete pakkumisel 
taskukohase hinnaga, ning see hoidis 
sektorit töös, vältides toidukriisi; rõhutab 
elutähtsate töötajate olulist rolli 
põllumajanduses ja toidutöötlemise 
sektoris kriisi ajal ning nõuab, et nendel 
töötajatel oleksid sobivad ja ohutud 
töötingimused; rõhutab, et ELi 
põllumajandustootjate jõupingutusi 
toiduainete säästvamaks tootmiseks ei tohi 
kahjustada toodete import kolmandatest 
riikidest, mis ei vasta ELi toiduohutuse, 
keskkonnakaitse, loomade heaolu ja 
sotsiaalsetele standarditele.

Or. en
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Muudatusettepanek 51
Mazaly Aguilar

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et hiljutine 
COVID-19 puhang on toonud esile 
põllumajanduse strateegilise rolli ohutute 
ja kvaliteetsete toiduainete pakkumisel 
taskukohase hinnaga; rõhutab, et ELi 
põllumajandustootjate jõupingutusi 
toiduainete säästvamaks tootmiseks ei tohi 
kahjustada toodete import kolmandatest 
riikidest, mis ei vasta ELi toiduohutuse, 
keskkonnakaitse, loomade heaolu ja 
sotsiaalsetele standarditele.

4. juhib tähelepanu sellele, et hiljutine 
COVID-19 puhang on toonud esile 
põllumajanduse strateegilise rolli ohutute 
ja kvaliteetsete toiduainete pakkumisel 
taskukohase hinnaga; rõhutab, et ELi 
põllumajandustootjate jõupingutusi 
toiduainete säästvamaks tootmiseks ei tohi 
kahjustada ei uued keskkonda säästvad 
kohustused ega toodete import 
kolmandatest riikidest, mis ei vasta ELi 
toiduohutuse, keskkonnakaitse, loomade 
heaolu ja sotsiaalsetele standarditele.

Or. es

Muudatusettepanek 52
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu sellele, et hiljutine 
COVID-19 puhang on toonud esile 
põllumajanduse strateegilise rolli ohutute 
ja kvaliteetsete toiduainete pakkumisel 
taskukohase hinnaga; rõhutab, et ELi 
põllumajandustootjate jõupingutusi 
toiduainete säästvamaks tootmiseks ei tohi 
kahjustada toodete import kolmandatest 
riikidest, mis ei vasta ELi toiduohutuse, 
keskkonnakaitse, loomade heaolu ja 
sotsiaalsetele standarditele.

4. juhib tähelepanu sellele, et hiljutine 
COVID-19 puhang on toonud esile 
põllumajanduse strateegilise rolli ohutute 
ja kvaliteetsete toiduainete pakkumisel 
taskukohase hinnaga; rõhutab, et ELi 
toiduohutus, keskkonnanõuded, loomade 
heaolu ja sotsiaalsed standardid kehtivad 
täielikult toodete importimisel 
kolmandatest riikidest, täiendades ELi 
põllumajandustootjate jõupingutusi 
toiduainete säästvamaks tootmiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Ivo Hristov

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4а. on seisukohal, et rohelise 
kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks 
Euroopa tasandil ja nende edendamiseks 
rahvusvahelisel tasandil peab komisjon 
tegema põllumajandustoodete 
tariifikvootide hindamise ning esitama 
ettepaneku suurendada neid riikide 
puhul, kes ei ole oma 
põllumajandustootjate suhtes kohaldanud 
standardeid ja nõudeid, mis on 
võrreldavad ELis kehtivatega, või näinud 
ette nende kohaldamise alustamist 
lähitulevikus;

Or. bg

Muudatusettepanek 54
Francisco Guerreiro
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. kiidab heaks strateegias „Talust 
taldrikule“ sätestatud eesmärgi töötada 
välja kestliku toiduhanke kohustuslikud 
miinimumkriteeriumid, et viia avaliku 
sektori rahaliste vahendite kasutamine 
kooskõlla rohelise kokkuleppega; nõuab, 
et toiduga seotud avalikes hangetes 
võetaks toitumis- ja tervisealaseid 
kaalutlusi rohkem arvesse.

Or. en
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Muudatusettepanek 55
Dan-Ștefan Motreanu

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. rõhutab, kui oluline on rahastada 
teadusuuringuid ja innovatsiooni, mille 
eesmärk on kindlaks teha rohelised 
alternatiivsed üleminekutehnoloogiad, 
ning on veendunud, et kõigil 
põllumajandustootjatel, sealhulgas 
väikepõllumajandustootjatel, peab olema 
neile juurdepääs;

Or. ro

Muudatusettepanek 56
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. kutsub komisjoni üles tagama 
tundlikele põllumajandustoodetele piisava 
väliskaitse, sealjuures tuleb tarbijatele 
selgitada toiduainete tootmise kõrgeid 
standardeid ELis.

Or. de

Muudatusettepanek 57
Ruža Tomašić

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. rõhutab vajadust näha väljaspool 
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ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
rahastamispaketti ette täiendavad 
rahalised vahendid põllumajandustootjate 
nõuete jaoks, mis tekivad COVID-19 kriisi 
või muude kriisiolukordade tagajärjel;

Or. hr

Muudatusettepanek 58
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4b. kutsub komisjoni üles tunnustama 
Euroopa põllumajandust süsteemi 
seisukohalt olulise sektorina nii strateegia 
„Talust taldrikule“ puhul kui ka tulevase 
kliimapoliitika raames ning arvestama 
piisavalt varustuskindlusega kui 
stabiilsuse teguriga ning pidama seda 
alati silmas.

Or. de


