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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.4.2015 B8-0360/1 

Muudatusettepanek  1 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 C a. arvestades, et Milanos 2015. aastal 

toimuva maailmanäituse teemad, mis on 

peamiselt seotud toiduga, hõlmavad ka 

kalandust, mis sarnaselt 

põllumajandusega seondub toidu, 

toidualase sõltumatuse ja 

jätkusuutlikkuse küsimustega; 

Or. en 



 

AM\1059333ET.doc  PE555.118v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.4.2015 B8-0360/2 

Muudatusettepanek  2 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E a. arvestades, et kalandus on sarnaselt 

põllumajandusega majanduse üks 

olulisemaid komponente, seda eelkõige 

impordi osas, pidades silmas, et EL on 

maailma suurim kalandus- ja 

vesiviljelustoodete importija ning et 

ekspordi väärtus küündib 4,1 miljardi 

euroni aastas, ning ka selle pärast, et 

kalandussektoris töötab 116 094 inimest, 

vesiviljelussektoris 85 000 inimest ja 

kalatöötlemissektoris 115 651 inimest; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/3 

Muudatusettepanek  3 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E b. arvestades, et teema „Planeedile 

toidu ja eluks vajaliku energia tagamine” 

on ülemaailmne teema, mis hõlmab kõiki 

toitumise ja jätkusuutlikkuse tagamisele 

kaasa aitavaid majandus- ja 

tootmistegevusi; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/4 

Muudatusettepanek  4 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 E c. arvestades, et kalandussektor tuleb 

kaasata arutelusse planeedile toidu 

tagamise üle, sest ta pakub mereande, 

tekitades ressursside tarnimise ja 

tarbimise vahel tasakaalu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/5 

Muudatusettepanek  5 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et 2015. aasta 

maailmanäituse ELi teaduslik juhtkomitee 

näeb ette vajadust hankida mõnes 

konkreetses valdkonnas uusi teadmisi ning 

parandada hariduse ja kommunikatsiooni 

kaudu üldsuse arusaamist toidust ja 

toidutootmisest põllumajandussektoris, et 

inimesed mõistaksid oma isiklike 

toiduvalikute ülemaailmset mõju; 

F. arvestades, et 2015. aasta 

maailmanäituse ELi teaduslik juhtkomitee 

näeb ette vajadust hankida mõnes 

konkreetses valdkonnas uusi teadmisi ning 

parandada hariduse ja kommunikatsiooni 

kaudu üldsuse arusaamist toidust ja 

toidutootmisest põllumajandus-, 

merendus- ja kalandussektoris, et 

inimesed mõistaksid oma isiklike 

toiduvalikute ülemaailmset mõju; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/6 

Muudatusettepanek  6 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus H a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 H a. arvestades, et meie ookeanid, mered 

ja siseveekogud on väärtuslikud tervisliku 

toidu allikad ning nende kaitse on meie 

ellujäämise seisukohast esmatähtis; 

arvestades, et kalandus ja vesiviljelus 

tagavad elatusvahendid 10–12%-le 

maailma elanikkonnast; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/7 

Muudatusettepanek  7 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 M a. arvestades, et valgutootmine on 

toiduga kindlustatuse suurimaid 

väljakutseid ning kalandusel kui ka 

meremajandusel tervikuna on sellega 

seoses täita tähtis roll, eriti vetikate alaste 

uuringute valdkonnas; 

Or. en 



 

AM\1059333ET.doc  PE555.118v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.4.2015 B8-0360/8 

Muudatusettepanek  8 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 M b. arvestades, et kala on esmatähtis 

toiduvalgu ja mikrotoitainete allikas 

vaesunud kogukondade jaoks, kel võib 

puududa hõlbus juurdepääs muudele 

toiduallikatele; arvestades, et paljudes 

maailma osades saadakse 

mereressurssidega seotud elatusvahendid 

ja toitumisalane kasu kohapeal, sest 

kogukonnad kalastavad oma kodu lähedal 

ranniku- ja sisevetes; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/9 

Muudatusettepanek  9 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus O a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 O a. arvestades, et FAO hinnangul töötas 

2012. aastal kalapüügi- ja vesiviljeluse 

primaarses sektoris 58,3 miljonit inimest; 

arvestades, et naised moodustasid 2012. 

aastal kalanduse primaarses sektoris 

töötavatest inimestest rohkem kui 15%; 

arvestades, et kalandus ja vesiviljelus 

tagavad üldiselt elatusvahendid 10–12%-

le maailma elanikkonnast; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/10 

Muudatusettepanek  10 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Y 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Y. arvestades, et arenguriikide 

põllumajandusturgude ebastabiilsuse tõttu 

võivad toiduainetega varustamist väga 

suurel määral mõjutada loodusõnnetused, 

konfliktid või tervishoiukriisid; 

Y. arvestades, et arenguriikide 

põllumajandus- ja kalatoodete turgude 

ebastabiilsuse tõttu võivad toiduainetega 

varustamist väga suurel määral mõjutada 

loodusõnnetused, konfliktid või 

tervishoiukriisid; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/11 

Muudatusettepanek  11 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus Z 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Z. arvestades, et toidusüsteem mõjutab 

kliimamuutuseid ja need omakorda 

avaldavad mõju loodusvarade 

kättesaadavusele ning põllumajandus- ja 

tööstustootmise tingimustele; 

Z. arvestades, et toidusüsteem mõjutab 

kliimamuutuseid ja need omakorda 

avaldavad mõju loodusvarade 

kättesaadavusele ning põllumajandus-, 

kalandus- ja tööstustootmise 

tingimustele; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/12 

Muudatusettepanek  12 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AC 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AC. arvestades, et toidusektori parem 

juhtimine tähendaks tõhusamat 

maakasutust ja veevarude paremat 

majandamist, mõjuks positiivselt kogu 

maailma põllumajandussektorile ning 

aitaks ka vähendada alatoitlust ja kehva 

toitumist arenguriikides; 

AC. arvestades, et toidusektori parem 

juhtimine tähendaks tõhusamat 

maakasutust ja veevarude paremat 

majandamist, mõjuks positiivselt kogu 

maailma põllumajandus- ja 

kalandussektorile ning aitaks ka 

vähendada alatoitlust ja kehva toitumist 

arenguriikides; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/13 

Muudatusettepanek  13 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AC a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 AC a. arvestades, et kalade tagasiheite 

puhul on tegemist väärtuslike 

elusressursside mõttetu raiskamisega ja 

see täidab tähtsat rolli mereelustiku 

vähenemises; arvestades, et tagasiheide 

võib põhjustada mere ökosüsteemide 

jaoks mitmeid kahjulikke tagajärgi 

troopiliste võrgustike ja elupaikade üldise 

ülesehituse muutumise tõttu, mis 

omakorda võib ohustada praeguste 

kalapüügipiirkondade jätkusuutlikkust; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/14 

Muudatusettepanek  14 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AF 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AF. arvestades, et nälja püsivaks 

kaotamiseks ei piisa lihtsalt sellest, kui 

varustada kõik küllaldase toidukogusega; 

arvestades, et selle probleemi 

lahendamiseks tuleb anda väikestele 

põllumajandustootjatele võimalus omada ja 

harida maad, tuleb säilitada õiglase 

kaubanduse süsteemid ning jagada 

teadmisi, innovatsiooni ja jätkusuutlikke 

tavasid; 

AF. arvestades, et nälja püsivaks 

kaotamiseks ei piisa lihtsalt sellest, kui 

varustada kõik küllaldase toidukogusega; 

arvestades, et selle probleemi 

lahendamiseks tuleb anda väikestele 

põllumajandustootjatele ja kaluritele 

võimalus omada ja harida maad ning hoida 

ja kasutada veekogusid, tuleb säilitada 

õiglase kaubanduse süsteemid ning jagada 

teadmisi, innovatsiooni ja jätkusuutlikke 

tavasid; 

Or. en 



 

AM\1059333ET.doc  PE555.118v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.4.2015 B8-0360/15 

Muudatusettepanek  15 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AG a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 AG a. arvestades, et on eriti tähtis 

tunnustada kalurite ja vesiviljelejate 

esmatähtsat rolli meie Euroopa 

rannikuterritooriumitel ja saartel; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/16 

Muudatusettepanek  16 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AH 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AH. arvestades, et vaja on mõista, et 

põllumajandus ja metsandus täidavad väga 

mitmesuguseid funktsioone, mis lisaks 

toidutootmisele on väga olulised üldise 

heaolu edendamiseks ja mille alla kuuluvad 

maastikuhooldus, bioloogiline 

mitmekesisus, kliima stabiilsus ja 

loodusõnnetuste (nagu üleujutused, põud ja 

põlengud) leevendamine; 

AH. arvestades, et vaja on mõista, et 

põllumajandus, metsandus ja kalandus 

täidavad väga mitmesuguseid funktsioone, 

mis lisaks toidutootmisele on väga olulised 

üldise heaolu edendamiseks ja mille alla 

kuuluvad maastikuhooldus, bioloogiline 

mitmekesisus, kliima stabiilsus, ookeani 

kvaliteet ja loodusõnnetuste (nagu 

üleujutused, põud ja põlengud) 

leevendamine; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/17 

Muudatusettepanek  17 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et üliolulised tegurid toiduga 

kindlustatuse tagamiseks on tugev ja 

jätkusuutlik põllumajandussektor kogu 

ELis, õitsev ja mitmekesine maamajandus, 

puhas keskkond ja põllumajanduslikud 

pereettevõtted, mida toetab tugev, 

õiglasem, rahvusvaheliselt jätkusuutlik ja 

nõuetekohaselt rahastatud ühine 

põllumajanduspoliitika; 

1. rõhutab, et üliolulised tegurid toiduga 

kindlustatuse tagamiseks on tugev ja 

jätkusuutlik põllumajandus- ja 

kalandussektor kogu ELis, õitsev ja 

mitmekesine maamajandus, puhas 

keskkond ja põllumajanduslikud 

pereettevõtted, mida toetab tugev, 

õiglasem, rahvusvaheliselt jätkusuutlik ja 

nõuetekohaselt rahastatud ühine 

põllumajanduspoliitika; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/18 

Muudatusettepanek  18 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. rõhutab asjaolu, et on ka tähtis 

rakendada jätkusuutlikku ja 

nõuetekohaselt rahastatud ühist 

põllumajanduspoliitikat ning tagada ELi 

kaubandus- ja kalanduspoliitika vaheline 

sidusus; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/19 

Muudatusettepanek  19 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on veendunud, et toiduaineteturu järsud 

hinnakõikumised ohustavad 

jätkusuutlikkust ning sellepäras on vaja 

tugevdada meetmeid toiduainetega 

varustamise kindluse ja toidutootmise 

keskkonnasäästlikkuse parandamiseks, 

võttes arvesse loodusvarade nappust ning 

edendades teadus- ja uuendustegevust 

põllumajanduses; 

8. on veendunud, et toiduaineteturu järsud 

hinnakõikumised ohustavad 

jätkusuutlikkust ning sellepärast on vaja 

tugevdada meetmeid toiduainetega 

varustamise kindluse ja toidutootmise 

keskkonnasäästlikkuse parandamiseks, 

võttes arvesse loodusvarade nappust ning 

edendades teadus- ja uuendustegevust 

põllumajanduses ja kalanduses; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/20 

Muudatusettepanek  20 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. on seisukohal, et asjaomased 

institutsioonilised, õigus- ja 

järelevalveraamistikud võivad edendada 

soodustavat keskkonda, milles kujunevad 

välja vastupidavad, püsivad, õiglased, 

mõistlikku hinda pakkuvad ja 

mitmekesised põllumajandusturgude 

süsteemid; 

9. on seisukohal, et asjaomased 

institutsioonilised, õigus- ja 

järelevalveraamistikud võivad edendada 

soodustavat keskkonda, milles kujunevad 

välja vastupidavad, püsivad, õiglased, 

mõistlikku hinda pakkuvad ja 

mitmekesised põllumajandus- ja 

kalandusturgude süsteemid; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/21 

Muudatusettepanek  21 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. nõuab, et komisjon tagaks oma 

kaubanduse, põllumajanduse ja 

kalanduse peadirektoraatide poliitiliste 

otsuste kooskõla, et tagada hügieeni- ja 

säästvusnormide vastastikkus; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/22 

Muudatusettepanek  22 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. kutsub komisjoni üles toetama selliseid 

maa majandamise ja säästva 

intensiivistamise teemalisi uuringuid, nagu 

toitainete, vee ja energia tõhusam 

kasutamine; suurema tähelepanu 

pööramine veevarude ja pinnase kaitsele, 

ulatuslikum bioloogiliste vahendite 

kohaldamine kahjuritõrjes (integreeritud 

tõrje) ning selliste uuringute edendamine, 

mille eesmärk on saagikuse suurendamine 

üheaegselt keskkonnamõju 

vähendamisega; 

12. kutsub komisjoni üles toetama selliseid 

rannikuvete kvaliteedi, maa majandamise 

ja säästva intensiivistamise teemalisi 

uuringuid, nagu toitainete, vee ja energia 

tõhusam kasutamine; suurema tähelepanu 

pööramine veevarude ja pinnase kaitsele, 

ulatuslikum bioloogiliste vahendite 

kohaldamine kahjuritõrjes (integreeritud 

tõrje) ning selliste uuringute edendamine, 

mille eesmärk on saagikuse suurendamine 

üheaegselt keskkonnamõju 

vähendamisega; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/23 

Muudatusettepanek  23 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 13 a. väljendab muret ebaseadusliku 

kalapüügi leviku pärast kogu maailmas, 

millel on keskkonnale, bioloogilisele 

mitmekesisusele ja majandusele väga 

kahjulik mõju; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/24 

Muudatusettepanek  24 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 18 a. palub komisjonil tagada kalurite ja 

vesiviljelejate jaoks stabiilne sissetulek, 

pidades silmas nende strateegilist 

oskusteavet, mille hoidmine meie 

territooriumitel on esmatähtis; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/25 

Muudatusettepanek  25 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 20 a. rõhutab, et toiduainetega 

kindlustatuse tagamiseks tuleb jõuliselt 

võidelda ebaseadusliku kalapüügiga; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/26 

Muudatusettepanek  26 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. rõhutab maapiirkondade arengu suurt 

tähtsust maa majandusliku ja sotsiaalse 

arengu huvides ning nõuab, et toetataks 

noori põllumajandusettevõtjaid 

21. rõhutab maa- ja rannikupiirkondade 

arengu suurt tähtsust maa- ning 

meremajanduse arengu jaoks ning nõuab, 

et toetataks noori põllumajandusettevõtjaid 

ja kalureid; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/27 

Muudatusettepanek  27 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 31 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

31. kordab, kui oluline on edendada 

arenguriikides põllumajandust ja eraldada 

asjakohane osa ELi ülemeremaade 

ametlikust arenguabist 

põllumajandussektorile; peab 

kahetsusväärseks, et põllumajandusele 

eraldatud arenguabi on alates 1980. 

aastatest oluliselt vähenenud, ning tunneb 

heameelt, et on aru saadud vajadusest seda 

suundumust muuta; 

31. kordab, kui oluline on edendada 

arenguriikides põllumajandust ja kalandust 

ning eraldada asjakohane osa ELi 

ülemeremaade ametlikust arenguabist 

põllumajandussektorile; peab 

kahetsusväärseks, et põllumajandusele 

eraldatud arenguabi on alates 1980. 

aastatest oluliselt vähenenud, ning tunneb 

heameelt, et on aru saadud vajadusest seda 

suundumust muuta; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/28 

Muudatusettepanek  28 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuv maailmanäitus „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AG 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

AG. arvestades, et toiduga kindlustatuse 

ülemaailmseks tagamiseks on vaja 

tunnustada põllumajandustootjate ja eriti 

peretalude määravat rolli; 

AG. arvestades, et toiduga kindlustatuse 

ülemaailmseks tagamiseks on vaja 

tunnustada põllumajandustootjate ja 

kalurite ning eriti peretalude ja kalanduse 

määravat rolli; 

Or. en 

 

 


