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Muudatusettepanek  5 

José Bové, Alyn Smith, Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Toiduainete hinnatõus 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 1 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

1. kinnitab, et toiduga kindlustatus 

maailmas on ELi ja arengumaade jaoks 

kõige kiireloomulisem küsimus, ning 

nõuab viivitamatuid ja jätkuvaid meetmeid, 

et tagada toiduga kindlustatus ELi 

kodanikele ja ülemaailmsel tasandil; 

rõhutab, et toit peaks olema tarbijatele 

kättesaadav taskukohase hinnaga, kuid 

samal ajal tuleks tagada õiglane elatustase 

põllumajandustootjatele; 

1. kinnitab, et toiduga kindlustatus 
maailmas on ELi ja arengumaade jaoks 

kõige kiireloomulisem küsimus, ning 

nõuab viivitamatuid ja jätkuvaid meetmeid, 

et tagada toiduga kindlustatus ELi 

kodanikele ja ülemaailmsel tasandil; 

rõhutab, et toit peaks olema tarbijatele 

kättesaadav taskukohase hinnaga, kuid 

samal ajal tuleks tagada õiglane elatustase 

põllumajandustootjatele; kustub komisjoni 
ja liikmesriike üles võtma vastu 
reformitud kaubandus- ja 
arengustrateegia, mis võimaldab 
arengumaadel kaitsta piisavalt oma 
toiduainete siseturgu ja teha ise poliitilisi 
otsuseid oma toiduainete 
tootmispotentsiaali tõstmiseks ja 
väikepõllumajandustootjate toetamiseks; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  6 

José Bové, Alyn Smith, Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Toiduainete hinnatõus 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 2 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

2. rõhutab, et õigus toidule on põhiline ja 

esmatähtis inimõigus ja seda on võimalik 

saavutada siis, kui kõigil inimestel on igal 

ajal füüsiline ja majanduslik juurdepääs 

piisavale, (tervise seisukohast) ohutule ja 

toitvale toidule, mis vastab nende 

toitumisvajadustele ja -eelistustele, et elada 

aktiivset elu ja olla hea tervise juures; 

2. rõhutab, et õigus toidule on põhiline ja 

esmatähtis inimõigus ja seda on võimalik 

saavutada siis, kui kõigil inimestel on igal 

ajal füüsiline ja majanduslik juurdepääs 

piisavale, (tervise seisukohast) ohutule ja 

toitvale toidule, mis vastab nende 

toitumisvajadustele ja -eelistustele, et elada 

aktiivset elu ja olla hea tervise juures; 

nõuab, et otsesed ja kaudsed 
eksporditoetused, mis on paljudes 
arengumaades hävitanud kohalikud 
toiduga kindlustamise süsteemid, tuleb 
kaotada, nagu ka arengumaadest 
imporditud töödeldud kaupade tariifide 
tõstmise mehhanismid (mis on 
kohustanud kõnealuseid riike 
suurendama toormaterjalide eksporti 
toiduga kindlustamist ja toiduainete 
eksporti tasakaalustava poliitika arvel); 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 

José Bové, Alyn Smith, Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Toiduainete hinnatõus 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 28 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

28. on seisukohal, et toiduvarude (sh 
eriolukorra varud nälja vähendamiseks ja 

varud toorainehindade reguleerimiseks) 
sihtotstarbeline ülemaailmne süsteem 

oleks kasulik, kuna see hõlbustaks 

maailmakaubandust äkiliste hinnatõusude 

ajal, tõrjuks tagasipöördumist 

protektsionismi juurde ning vähendaks 

survet maailma toiduainete turgudele; 

28.on seisukohal, et ülemaailmne 
piirkondlik ja kohalik toiduvarude 
detsentraliseeritud süsteem (sh eriolukorra 
varud nälja vähendamiseks ja 
piirkondlikud varud toorainehindade 
reguleerimiseks ja näljahäda 
vähendamiseks järskude hinnatõusude 
korral) oleks kasulik, kuna see hõlbustaks 
maailmakaubandust äkiliste hinnatõusude 

ajal, tõrjuks tagasipöördumist 

protektsionismi juurde ning vähendaks 

survet maailma toiduainete turgudele; on 
seisukohal, et neid varusid tuleks hallata 
kõige asjakohasemal tasandil, sealhulgas 
kohalike, piirkondlike ja riiklike 
ametivõimude ning ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni egiidi all 
tegutseva koordineerimisorgani abil, 
kasutades täiel määral ära ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni ning ÜRO 
maailma toiduabi programmi seniseid 
kogemusi;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  8 

José Bové, Alyn Smith, Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Toiduainete hinnatõus 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. nõuab Kopenhaageni ja Cancúni 
otsuste kiiret rakendamist, et ülemaailmne 
temperatuuri tõus ei ületaks 2°C ning et 
arenenud riigid vähendaksid oma 
heitkoguseid 2020. aastaks 30–40% võrra 
ja 2050. aastaks 80–95% võrra; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  9 

José Bové, Alyn Smith, Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Toiduainete hinnatõus 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 6 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

6. nõuab kliimamuutuse alast 

koordineeritud tegevust ja paremat 

koostööd ELi ja arengumaade vahel, 

eelkõige tehnosiirde ja suutlikkuse 

suurendamise valdkonnas; rõhutab, et 

kliimamuutuse teemat tuleb süvalaiendada 

kogu ELi asjaomases poliitikas, kaasa 

arvatud arengukoostöös ning et koolitus 

peaks keskenduma kliimamuutusega 

kohanemisele ja headele 

maaharimistavadele, sealhulgas pinnase ja 

vee majandamisele, et vältida põllumaade 

vähenemist mullaerosiooni või sooldumise 

tõttu kooskõlas rahvusvahelise arengule 

suunatud põllumajandusteaduste ja 

tehnoloogia hindamise institutsiooni 

(IAASTD) järeldustega; 

6. on seisukohal, et arengumaade 
tööstusliku põllumajandustootmise tavad 
toovad kaasa keskkonnakahjustusi, mis 
pikemas perspektiivis hävitavad nende 
toiduainetootmise potentsiaali; nõuab 
kliimamuutuse alast koordineeritud 

tegevust ja paremat koostööd ELi ja 

arengumaade vahel, eelkõige tehnosiirde ja 

suutlikkuse suurendamise valdkonnas; 

rõhutab, et kliimamuutuse teemat tuleb 

süvalaiendada kogu ELi asjaomases 

poliitikas, kaasa arvatud arengukoostöös 

ning et koolitus peaks keskenduma 

kliimamuutusega kohanemisele ja headele 

maaharimistavadele, sealhulgas pinnase ja 

vee majandamisele, et vältida põllumaade 

vähenemist mullaerosiooni või sooldumise 

tõttu kooskõlas rahvusvahelise arengule 

suunatud põllumajandusteaduste ja 

tehnoloogia hindamise institutsiooni 

(IAASTD) järeldustega; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  10 

José Bové, Alyn Smith, Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Toiduainete hinnatõus 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 20 a (uus) 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

 20 a. palub ELil avaldada survet 
sõltumatu ülemaailmse reguleeriva 
asutuse loomiseks, et muuta 
toiduaineturud ja toidukaubandus 
läbipaistvamaks ja kehtestada eeskirjad 
toorainefutuuride ja optsioonide börsi 
jaoks ning rakendada ülemaailmse 
toidukaupadega spekuleerimise vastu 
võitlemiseks rangeid regulatiivmeetmeid, 
nagu positsioonide piiramine ja 
toidutoorainete tuletisinstrumentidega 
kauplemise võimaldamine üksnes 
põllumajandusturgudega otseselt seotud 
investoritele;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

José Bové, Alyn Smith, Bas Eickhout 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ühisettepanek 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Toiduainete hinnatõus 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 16 

 

Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

16. tuletab meelde, et energiavarustuse 

kindlus ja toiduga kindlustatus on 

omavahel väga tihedalt seotud; tunnistab, 

et energiakulu on üks peamine tegur 

põllumajanduse kui peamiselt naftast 

sõltuva valdkonna kasumlikkuse taseme 

määramisel; julgustab selliste meetmete 

võtmist, mis motiveeriksid 

põllumajandusettevõtjaid olema 

energiatõhusamad ning välja töötama 

alternatiivseid energiavarustusallikaid; 

16. tuletab meelde, et energiavarustuse 

kindlus ja toiduga kindlustatus on 

omavahel väga tihedalt seotud; tunnistab, 

et energiakulu on üks peamine tegur 

põllumajanduse kui peamiselt naftast 

sõltuva valdkonna kasumlikkuse taseme 

määramisel; julgustab selliste meetmete 

võtmist, mis motiveeriksid 

põllumajandusettevõtjaid olema 

energiatõhusamad ning välja töötama 

alternatiivseid energiavarustusallikaid; 

kutsub ELi ja riikide valitsusi üles 
algatama kampaaniaid ja viima läbi 
struktuurilisi muutusi toidu raiskamise 
vähendamiseks; 

Or. en 

 

 


