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1. Tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamine – WHO 

raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll *** 

Soovitus: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 608, 11, 14 

 

 

 

2. Ühtsed tehnonõuded ratassõidukitele - UNECE kokkulepe *** 

Soovitus: Bernd Lange (A8-0185/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 589, 46, 11 

 

 

 

3. ELi ning Colombia ja Peruu kaubandusleping (Horvaatia ühinemine) *** 

Soovitus: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 557, 17, 79 

 

 

 

4. Tõhustatud koostöö rahvusvaheliste paaride varasuhete küsimuses *** 

Soovitus: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 550, 68, 36 
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5. WHO raamkonventsiooni juurde kuuluv protokoll tubakatoodetega 

ebaseadusliku kauplemise tõkestamise kohta (õigusalane koostöö 

kriminaalasjades) *** 

Soovitus: Martina Anderson (A8-0198/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: heakskiitmine NH + 598, 25, 35 

 

 

 

6. Finantsinstrumentide turud ***I 

Raport: Markus Ferber (A8-0126/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

kogu tekst – plokk nr 2 2 komisjon  +  

plokk nr 1 1 komisjon  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 502, 158, 6 

 

 

 

7. Finantsinstrumentide turud, turukuritarvitused ja väärtpaberiarveldused 

***I 

Raport: Markus Ferber (A8-0125/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

kogu tekst – plokk nr 2 2 komisjon  +  

plokk nr 1 1 komisjon  ↓  

hääletus: komisjoni ettepanek  +  

hääletus: seadusandlik resolutsioon NH + 504, 157, 9 
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8. Euroopa Kontrollikoja liikme nimetamine - Rimantas Šadžius 

Raport: Bart Staes (A8-0183/2016) (salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: Rimantas Šadžiuse 

nimetamine 

 + 498, 120, 53 

 

 

 

9. 2015. aasta aruanne poliitikavaldkondade arengusidususe kohta 

Raport: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 10 1 raportöör  +  

§ 11 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 349, 309, 9 

§ 15 § originaaltekst eraldi +  

§ 18 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 21 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 369, 290, 8 

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 30 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 289, 372, 9 

§ 40 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 41 § originaaltekst eraldi +  

§ 42 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus E § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 367, 305, 2 

põhjendus F § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 357, 308, 8 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 523, 79, 72 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: § 24, põhjendused E, F 

ECR: §§ 15, 24, 27, 41, 42 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

PPE: 

§ 27 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ning palub komisjonil laiendada selliseid siduvaid raamistikke 

ka muudele valdkondadele;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „püüaks rajada ÜRO egiidi all uue valitsustevahelise organi, 

mis tegeleks rahvusvahelise koostööga maksustamisküsimustes, ning eraldaks 

vahendid, mille toel selline organ saaks tulemuslikult tegutseda, nii et“ 

2. osa: need sõnad 
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ECR: 

§ 11 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kutsub liikmesriikide valitsusi üles sätestama 

poliitikavaldkondade arengusidususe õiguslikult siduvas dokumendis ning selle 

kasutatavaks muutmiseks sõnastama säästva arengu poliitikavaldkondade 

arengusidususe tegevuskava;“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 18 

1. osa: „rõhutab, et EL peab paigutama rohkem vahendeid poliitikavaldkondade 

arengusidususe tõenduspõhisesse analüüsimisse;“ 

2. osa: „palub komisjonil viivitamata välja selgitada ebakõlad ja analüüsida neist tingitud 

kulusid ning töötada poliitikavaldkondade arengusidususe osas välja sobivad seire- 

ja tulemuste jälgimise mehhanismid; samuti palub komisjonil lisada oma analüüsi 

ettepanekud selle kohta, kuidas eri poliitikavaldkondade vahelisi ebakõlasid vältida 

ja lahendada; toonitab ka vajadust parandada programmitöö dokumentides 

poliitikavaldkondade arengusidususele viitamist;“ 

 
§ 21 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „rõhutab, et EL peab rohkem ühtlustama rände- ja 

varjupaigapoliitikat nii liidusiseselt kui ka koostöös oma rahvusvaheliste 

partneritega;“, „toonitab ühtse sisserände- ja varjupaigapoliitika väljatöötamise 

tähtsust;“ ja „tuletab meelde, et põgenike ja migrantide hulgas on naised ja 

tütarlapsed eriti suures seksuaalse vägivalla ja ärakasutamise ohus ning et ELi 

rändepoliitika peab hõlmama soolist perspektiivi;“ 

2. osa: „rõhutab, et EL peab rohkem ühtlustama rände- ja varjupaigapoliitikat nii 

liidusiseselt kui ka koostöös oma rahvusvaheliste partneritega;“ 

3. osa: „toonitab ühtse sisserände- ja varjupaigapoliitika väljatöötamise tähtsust;“ 

4. osa: „tuletab meelde, et põgenike ja migrantide hulgas on naised ja tütarlapsed eriti 

suures seksuaalse vägivalla ja ärakasutamise ohus ning et ELi rändepoliitika peab 

hõlmama soolist perspektiivi;“ 

 
§ 40 

1. osa: „nõuab ELilt, tema liikmesriikidelt ja kõigilt tema rahvusvahelistelt partneritelt 

otsustavat tegutsemist ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste hiljutise 21., 

Pariisi konverentsi kliimaleppe täitmisel; rõhutab, et EL ja teised arenenud riigid 

peavad jätkama kliimameetmete toetamist, et vähendada heitkoguseid ning tõsta 

arengumaade ja eelkõige vähim arenenud maade vastupanuvõimet kliimamuutuste 

mõjudele; sellega seoses tuletab meelde kliimameetmete piisava rahastamise keskset 

tähtsust; toetab ELi säästvale energiavarustusele üleminekut ja taastuvenergia 

osakaalu suurendamist; rõhutab, et kui ülemaailmset soojenemist ei suudeta hoida 

oluliselt allpool 2 °C piiri, võib see arengualaseid saavutusi kahjustada;“ 

2. osa: „kutsub ELi üles ülemaailmse kliimaprobleemi leevendamiseks aktiivselt tegutsema 

ning selleks püstitama kõigil tasanditel ja kõigis valdkondades strateegilised 

prioriteedid, samuti seadma ja täitma uued siduvad kliima-, energiatõhususe ja 

taastuvenergeetika alased sihteesmärgid, mis oleksid Pariisi leppega kooskõlas;“ 

 
PPE, ECR: 

§ 30 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „finantstehingute maks,“ ja „süsinikuheidete maksustamine, 

lennupiletilõiv, loodusvarade kasutustasud jms,“ 

2. osa: „finantstehingute maks,“ 

3. osa: „süsinikuheidete maksustamine, lennupiletilõiv, loodusvarade kasutustasud jms,“ 
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10. Toiduga kindlustatust ja piisavat toitumist käsitlev uus ühendus 

Raport: Maria Heubuch (A8-0169/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 2 § originaaltekst osa   

1/NH + 419, 254, 1 

2 +  

§ 3 § originaaltekst eraldi +  

§ 15, taane 2 § originaaltekst eraldi +  

§ 18 § originaaltekst eraldi +  

§ 22 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 25 § originaaltekst osa   

1/NH + 418, 250, 3 

2 +  

§ 28 § originaaltekst eraldi +  

§ 34, taane 1 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 34, taane 2 § originaaltekst NH + 601, 55, 14 

§ 34, taane 6 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 36 § originaaltekst eraldi +  

§ 59 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 357, 296, 20 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 66 § originaaltekst eraldi +  

§ 72 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 399, 222, 42 

§ 85 § originaaltekst eraldi +  

§ 88 § originaaltekst eraldi +  

volitus 26 § originaaltekst eraldi +  

volitus 37 § originaaltekst eraldi +  

põhjendus C § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 416, 242, 10 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 577, 24, 69 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ECR: §§ 2 (1. osa), 25 (1. osa), 34 (taane 2) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 28, 72, 85, põhjendus C 

PPE: volitused 26, 37, §§ 3, 15 (taane 2), 18, 36, 66, 72, 85, 88 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 2 

1. osa: „märgib, et põllumajandusinvesteeringute meetmed käsitlevad peamiselt ulatuslikku 

maa omandamist ja ekspordile suunatud põllumajandust, mis ei ole tavaliselt seotud 

kohalike ettevõtetega; märgib, et ulatuslik niisutamine NAFSNi geograafilistes 

investeerimispiirkondades võib muuta vee muudele kasutajatele, nagu 

väikepõllumajandustootjad ja karjakasvatajad, raskemini kättesaadavaks; rõhutab, et 

seda arvestades tuleb ulatuslike avaliku ja erasektori partnerluste vaesuse 

vähendamise ja toiduga kindlustatuse suurendamise võimet kriitiliselt hinnata ja 

parandada;“ 

2. osa: „rõhutab, et põllumajandusinvesteeringute meetmed peaksid olema seotud kohaliku 

majanduse, sh väikepõllumajandustootjate ja põllumajanduslike pereettevõtete 

edendamisega ning seda toetama; tuletab meelde, et ÜRO Toidu- ja 

Põllumajandusorganisatsiooni maa valdusõiguse suunistes soovitatakse kindlustada 

juurdepääs maale, et peredel oleks võimalik toota endale toiduaineid ja suurendada 

leibkonna sissetulekut; rõhutab, et Aafrikasse tehtavad mahukad maaga seotud 

investeeringud peavad põhinema neil suunistel, sest see tagab 

väikepõllumajandustootjate ja kohalike kogukondade juurdepääsu maale, edendab 

kohalike VKEde investeeringuid ja tagab, et avaliku ja erasektori partnerlused 

aitavad suurendada toiduga kindlustatust ning vähendada vaesust ja ebavõrdsust;“ 
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§ 25 

1. osa: „märgib, et NAFSNi raames tegutsevad hargmaised ettevõtjad soodustavad 

suuremahulist lepingulist põllumajandustootmist, mille tagajärjel võidakse 

väiketootjad kõrvale tõrjuda;“ 

2. osa: „palub kümnel NAFSNi kuuluval Aafrika riigil tagada, et lepinguline 

põllumajandustootmine on kasulik nii ostjatele kui ka kohalikele tarnijatele; peab 

sellega seoses oluliseks tugevdada näiteks põllumajandustootjate organisatsioone, et 

parandada põllumajandustootjate läbirääkimispositsiooni;“ 

 
PPE: 

§ 22 

1. osa: „nõuab kõikide riigi koostööraamistike eellepingute täielikku avaldamist;“ 

2. osa: „rõhutab vajadust tugeva institutsioonilise ja õigusraamistiku järele, et tagada riskide 

ja kasu õiglane jagamine; rõhutab, et läbipaistvuse suurendamiseks ja NAFSNi 

eesmärkide täitmise kindlustamiseks peab kodanikuühiskond NAFSNi tööst 

aktiivselt osa võtma; juhib tähelepanu sellele, et tuleb innustada dialoogi ja 

konsulteerimist kõigi kodanikuühiskonna rühmadega;“ 

 
§ 34, taane 1 

1. osa: „tagada osaluslik ja kaasav kord, milles seatakse esmatähtsaks maa õiguspäraste 

omanike, eelkõige väikepõllumajandustootjate ja väikeste põllumajanduslike 

pereettevõtete õigused, vajadused ja huvid; tagada eelkõige vabatahtliku, eelneva ja 

teadliku nõusoleku saamine“ 

2. osa: „kõigilt kogukondadelt, kes elavad maal, mille omand ja/või kontroll antakse üle;“ 

 
§ 34, taane 6 

1. osa: „tagada, et vabatahtliku, eelneva ja teadliku nõusoleku põhimõtet järgitakse“ 

2. osa: „kõigi kogukondade puhul, keda maa hõivamine puudutab, ja et peetakse 

konsultatsioone, mille eesmärk on tagada kõigi, kuid eeskätt kõige kaitsetumate ja 

kõige rohkem tõrvale tõrjutud kohalike kogukonnarühmade võrdne osalemine;“ 

 
§ 59 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja [...] sõltumatust toiduga kindlustamisel“ 

2. osa: „ja [...] sõltumatust toiduga kindlustamisel“ 
 

 

11. Rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamine 

Raport: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 559, 36, 80 
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12. ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes 

Raport: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 6 § originaaltekst eraldi +  

§ 9 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

3/NH + 483, 173, 19 

§ 13 § originaaltekst eraldi +  

§ 16 § originaaltekst eraldi +  

§ 18 § originaaltekst NH + 485, 148, 35 

§ 22 § originaaltekst eraldi +  

volitus 8 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus N § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 491, 110, 73 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

EFDD: §§ 9 (3. osa), 18 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 6, 13, 16, 22 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

volitus 8 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „14. juuni 2012. aasta dokumenti „ELi poolt ÜRO 

rahuvalveoperatsioonidele osutatava ÜJKP toetuse tõhustamise tegevuskava“ ja“ 

2. osa: need sõnad 
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põhjendus N 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „juurutab oma ÜJKP missioonide raames nõustamis- ja 

koolitusmeetmeid“ 

2. osa: need sõnad 

 
ECR, EFDD: 

§ 9 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „võtab teadmiseks varasemad ja käimasolevad ÜJKP 

missioonid, mille eesmärk on rahu tagamine, konfliktide ennetamine ja 

rahvusvahelise julgeoleku tugevdamine,“ ja „kutsub ELi üles tegema täiendavaid 

jõupingutusi, et lihtsustada liikmesriikide osalemist;“ 

2. osa: „võtab teadmiseks varasemad ja käimasolevad ÜJKP missioonid, mille eesmärk on 

rahu tagamine, konfliktide ennetamine ja rahvusvahelise julgeoleku tugevdamine,“ 

3. osa: „kutsub ELi üles tegema täiendavaid jõupingutusi, et lihtsustada liikmesriikide 

osalemist;“ 
 

 

13. Ebaõiglased kaubandustavad toiduainete tarneahelas 

Raport: Edward Czesak (A8-0173/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast § 35 1 AGRI  +  

4 AGRI  +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 600, 48, 24 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE: muudatusettepanekud 1, 4 
 

Mitmesugust: 

Muudatusettepanekud 2 ja 3 võeti tagasi. 
 

 

14. Tehnoloogilised lahendused säästva põllumajanduse jaoks 

Raport: Anthea McIntyre (A8-0174/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 5 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 491, 142, 36 

§ 8 § originaaltekst osa   

1 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

2/EH + 365, 291, 15 

§ 20 § originaaltekst eraldi +  

§ 24 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH - 332, 334, 4 

3/NH + 336, 331, 3 

§ 25 § originaaltekst NH + 621, 22, 28 

§ 27 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 445, 195, 25 

3/NH - 282, 360, 25 

§ 28 § originaaltekst NH - 266, 334, 70 

§ 30 § originaaltekst NH - 291, 339, 42 

§ 31 § originaaltekst osa   

1/NH - 308, 357, 10 

2 ↓  

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 41 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 384, 270, 17 

§ 42 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 481, 178, 6 

3/NH - 132, 534, 6 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 46 § originaaltekst NH - 294, 371, 7 

§ 47 § originaaltekst NH - 300, 365, 4 

§ 58 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 70 § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH - 319, 339, 16 

§ 74 § originaaltekst osa   

1/NH + 547, 97, 23 

2/NH + 348, 308, 11 

põhjendus B § originaaltekst osa   

1/EH - 329, 330, 12 

2/NH + 514, 99, 52 

põhjendus C § originaaltekst osa   

1 +  

2/NH + 503, 144, 22 

3/NH + 493, 163, 9 

põhjendus I § originaaltekst NH + 508, 149, 15 

põhjendus Q § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus R § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 454, 177, 42 
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Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

ENF: § 25 

S&D: §§ 28, 30, 31 (1. osa), 46, 47, 74 

Verts/ALE: §§ 24 (2. ja 3. osa), 28, 30, 31 (1. osa), 42 (3. osa), 70 (2. osa), 74 (2. osa), 

põhjendused C (2. ja 3. osa), I 

EFDD: §§ 5 (1. osa), 27 (1. osa), 28, 30, 31 (1. osa), 42 (1. osa), 47, 74, põhjendused B (2. 

osa), C (1. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ENF: § 20 

S&D: § 41 

GUE/NGL: §§ 8, 28, 30, 31, 46, 47 

Verts/ALE: §§ 46, 47 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

Verts/ALE 

põhjendus Q 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „samal ajal kui haiguspuhangute esinemine on [...] 

suurenenud“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus R 

1. osa: „arvestades, et erikultuuride jaoks mõeldud taimekaitselahenduste ebapiisavus 

ohustab toidukultuuride kvaliteeti, mitmekesisust ja säästvat tootmist ELis,“ 

2. osa: „ning selle otsene mõju, sh kahjud kultuuride kasvatuses ja põllumajandustootjate 

kantavad lisakulud, on hinnanguliselt üle ühe miljardi euro;“ 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 31 

1. osa: „tunnistab, et uued tehnoloogiad võimaldavad arendada ja valida sihipäraselt 

loomade tunnuseid, sealhulgas heaolu ja tervisealast kasu andvaid tunnuseid, nagu 

sarvedeta kariloomad või resistentsus prioonhaiguste suhtes;“ 

2. osa: „rõhutab vajadust neid meetodeid enne nende rakendamist uurida ja asjakohaselt 

reguleerida, pidades silmas nende võimalikke mõjusid inimeste tervisele, loomade 

tervisele ja heaolule ning keskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele;“ 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 5 

1. osa: „on veendunud, et majanduslik areng ja säästev tootmine ei välista üksteist ning on 

saavutatavad innovatsiooni kaudu; rõhutab vajadust toetada innovatsiooni 

tehnoloogia valdkonnas ja valitsemises õigusliku sidususe, selguse ja 

ettevõtlusvõimaluste tagamise kaudu, ning nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et 

asjaomaste õigusaktide tulevaste läbivaatamiste ja reformide puhul võetakse 

innovatsiooni konkreetselt arvesse; toonitab asjaolu, et Euroopa põllumajanduses 

suudetakse toota kvaliteetseid ja suure lisaväärtusega tooteid ning pakkuda 

kasumlikke ja teadmistepõhiseid lahendusi,“ 

2. osa: „et toita maailma üha kasvavat ja nõudlikumat elanikkonda;“ 

 
§ 58 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „kliimasõbralikesse“ 

2. osa: see sõna 
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põhjendus C 

1. osa: kogu tekst, v. sõnad „ja kogu maailma“ ja „rohkem“ 

2. osa: „rohkem“ 

3. osa: „ja kogu maailma“ 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 8 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „kogu“ 

2. osa: see sõna 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 24 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „pragmaatilist ja hõlbustavat“ ja „et keerukus ja loodusliku 

materjali kasutamisest tulenevad kulud ei heidutaks aretajaid loomast uusi tunnuseid, 

nagu vastupidavus kahjuritele ja haigustele, toiteväärtuslik kvaliteet ja vastupidavus 

keskkonnatingimustele;“ 

2. osa: „pragmaatilist ja hõlbustavat“ 

3. osa: „et keerukus ja loodusliku materjali kasutamisest tulenevad kulud ei heidutaks 

aretajaid loomast uusi tunnuseid, nagu vastupidavus kahjuritele ja haigustele, 

toiteväärtuslik kvaliteet ja vastupidavus keskkonnatingimustele;“ 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

§ 27 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „innovatiivses“ ja „taime- ja looma-“ 

2. osa: „innovatiivses“ 

3. osa: „taime- ja looma-“ 

 
§ 42 

1. osa: kogu tekst, v. a sõnad „ainete“, „sealhulgas“ ja „kasutamiseks [...] esialgne luba ja“ 

2. osa: „ainete“, „sealhulgas“ 

3. osa: „kasutamiseks [...] esialgne luba ja“ 

 
GUE/NGL, Verts/ALE 

§ 32 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „teaduslikke“ 

2. osa: see sõna 

 
§ 70 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ELis jätkataks kujunemisjärgus tehnoloogiate arendamist, 

neid ei takistataks ebavajalike ja koormavate eeskirjadega ning neil võimaldataks 

oma väärtust ja kasu demonstreerida ja neil avalduda lasta, arvestades et“ 

2. osa: need sõnad 

 
§ 74 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „riskipõhistele ja“ 

2. osa: need sõnad 
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ENF, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

põhjendus B 

1. osa: „arvestades, et maailma rahvastiku eeldatav kasv nõuab nõudluse rahuldamiseks 

toidutootmise ja -tarnete suurendamist 60–110 protsendi võrra, lähtudes tervest reast 

hinnangutest, mis on saadud eri mudelite ja eelduste alusel;“ 

2. osa: „arvestades, et keskmiselt vähemalt üks kolmandik toodetud toidust ja mõnedes 

sektorites peaaegu pool läheb raisku, ning arvestades, et üks kõige 

tulemuslikumatest viisidest eeldatava nõudluse rahuldamiseks, ammendamata 

seejuures nappe ressursse, on tehnoloogiliste lahenduste rakendamine, et suurendada 

toodangut, parandada jaotusviise ja võidelda toidu raiskamise vastu;“ 
 

 

15. Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa 

põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks 

Raport: Jan Huitema (A8-0163/2016) 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 10 § originaaltekst eraldi +  

§ 11 § originaaltekst eraldi +  

§ 31 § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

§ 32 § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 357, 290, 13 

3 +  

4/EH + 340, 315, 7 

5 +  

§ 33 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

põhjendus A § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

3/EH + 329, 307, 24 

4 +  

põhjendus C § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus D § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus I § originaaltekst osa   

1 +  

2 +  

põhjendus J § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH - 325, 334, 5 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 474, 115, 54 

 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

GUE/NGL: §§ 6, 10, 11, 32, põhjendus A 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

EFDD: 

§ 31 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „vähese riskiga“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus C 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „peab põllumajanduse tootlikkus 2030. aastaks kahekordistuma 

ning“ ja „samal ajal“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus I 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „suurendada ja“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus J 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „tootlikum ja“ 

2. osa: need sõnad 
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S&D: 

§ 33 

1. osa: kogu tekst, v.a sõna „uuenduslike“ 

2. osa: see sõna 

 
EFDD, S&D: 

§ 32 

1. osa: „nõuab uute innovatiivsete sordiaretustehnikate pidevat arendamist, säilitades samas 

Euroopa seemnepangad, sest see on otsustavalt tähtis, et aretada uusi mitmekesiseid 

sorte, millel on suurem saagikus ja toiteväärtus ning mis on kahjuritele, haigustele ja 

ebasoodsatele ilmaoludele vastupanuvõimelisemad, samuti aitab see suurendada 

elurikkust; juhib tähelepanu sellele, et uued sordiaretustehnikad võivad pakkuda 

võimalusi vähendada traditsioonilise põllumajanduse keskkonnamõju; hoiatab 

uuemate sortide kemikaalisõltuvusse takerdumise eest;“ 

2. osa: „taunib ettevõtete praegust haldus- ja regulatiivset koormust ning“ 

3. osa: „ergutab kasutama kogukonnapõhiseid põllumajanduslikke aretusprogramme; 

rõhutab, et uute sortide heakskiitmisel tuleb rakendada vajalikku ettevaatust;“ 

4. osa: „nõuab tungivalt, et komisjon ergutaks kasutusele võtma uusi tehnikaid, mis on 

vajadusel läbinud riskihindamise ja on ettevaatuspõhimõttega täielikult kooskõlas, ja 

tagaks aretussektoris VKEdele bioloogiliste materjalide kättesaadavuse, ning loodab, 

et komisjon toetab siinjuures kindlalt innovatsiooni;“ 

5. osa: „ei kiida heaks Euroopa Patendiameti (EPO) laiendatud apellatsioonikomisjoni 25. 

märtsi 2015. aasta otsust juhtumite G2/12 ja G2/13 kohta;“ 

 
EFDD, ENF, S&D: 

põhjendus A 

1. osa: „arvestades, et ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) prognoosib, et 

kui maailma rahvastik kasvab 2050. aastaks oodatud 9,1 miljardi inimeseni, peab 

ohutu ja kvaliteetse toidu tootmine selleks ajaks suurenema 60 % ning 

põllukultuuride saagikus arenguriikides kasvama 24 %, kusjuures samal ajal tuleb 

säilitada ressursse tulevastele põlvkondadele ning vältida toidu raiskamist ja 

kadusid, mis praegu moodustavad üle kolmandiku ülemaailmsest toodangust;“, v.a 

sõnad „ohutu ja kvaliteetse toidu tootmine selleks ajaks suurenema 60% ning 

põllukultuuride saagikus arenguriikides kasvama 24%, kusjuures samal ajal“ 

2. osa: „ohutu ja kvaliteetse toidu tootmine selleks ajaks suurenema 60% ning 

põllukultuuride saagikus arenguriikides kasvama 24%, kusjuures samal ajal“, v.a 

sõnad „60 %“, „24 %“ ja „arenenud riikides“ 

3. osa: „60 %“, „24 %“ ja „arenenud riikides“ 

4. osa: „arvestades, et FAO hinnangul suureneb põllumaa 2050. aastaks ainult 4,3 %, 

mistõttu loodusressursse on vaja paremini hallata, et võidelda muu hulgas mulla 

degradatsiooni vastu;“ 

 
GUE/NGL, EFDD: 

põhjendus D 

1. osa: „arvestades, et rahvastiku kasv, keskmise sissetuleku suurenemine ja 

tarbijakäitumise muutumine toob kaasa uued toitumiseelistused“ 

2. osa: „ning selle tulemusel suureneb eelkõige nõudlus töödeldud toidu ja loomse valgu, 

nagu liha- ja piimatoodete järele;“ 

 


