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Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 1
Viies a volitus (uus)

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 2 ja 6, mille kohaselt tuleb 
keskkonnakaitse nõuded integreerida ühenduse poliitika eri valdkondadesse, 
pidades silmas majandustegevuse arengu edendamist keskkonda säästval moel;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 2
Viies b volitus (uus)

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 175;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 3
Viies c volitus (uus)

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 1998. aasta otsust nr 
2179/98/EÜ Euroopa Ühenduse keskkonna- ja säästva arengu alase 
tegevusprogrammi „Säästva arengu suunas” läbivaatamise kohta;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 4
Viies d volitus (uus)

– võttes arvesse ELi säästva arengu strateegia läbivaatamist;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 5
Viies e volitus (uus)

– võttes arvesse kuuendat keskkonnaalast tegevusprogrammi;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 6
Viies f volitus (uus)

– võttes arvesse oma resolutsioone loodusvarade säästvat kasutamist, linnakeskkonda, 
jäätmeid ja pestitsiide käsitlevate temaatiliste strateegiate kohta;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens Holm

Muudatusettepanek 7
Viies g volitus (uus)

– võttes arvesse oma 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni ülemaailmse 
kliimamuutuse piiramise kohta 2 Celsiuse kraadiga: edasine tegevuskäik Bali 
kliimamuutuse konverentsiks ja järgnevateks aastateks1;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 8
Põhjendus A a (uus)

A a. arvestades, et põhimõte „saastaja maksab” on üks keskkonnapoliitika sambaid, mis 
tähendab, et väliskulud arvestatakse toote turuhinna sisse, et see kajastaks tõelisi 
tootmiskulusid;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens Holm

Muudatusettepanek 9
Põhjendus A b (uus)

A b. arvestades, et oma 15. novembri 2007. aasta resolutsioonis rõhutab Euroopa 
Parlament, et tööstusriigid on kohustatud võrreldes aastaga 1990 vähendama 
aastaks 2020 heidet vähemalt 30% võrra ning 2050. aastaks 60–80% võrra;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 10
Põhjendus A c (uus)

A c. arvestades, et põhimõtte „saastaja maksab” elluviimine jätab enamikus 
liikmesriikides tõsiselt soovida;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0537.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 11
Põhjendus B

B. arvestades looduskeskkonna erinevate saasteliikide olemasolu, võimalikku 
geosüsteemide toimimise madalat potentsiaali ja loodusvarade, eriti taastumatute 
loodusvarade ammendumise ohtu;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 12
Põhjendus B a (uus)

B a. arvestades, et energiamahukus väheneb kaubanduse surve tõttu tänapäeval umbes 
1,8% aastas, mis kohustab turuosalisi pidevalt suurendama oma tõhusust, ning et 
endise Ida-Euroopa plaanimajanduslikud riigid tarbisid kõnealuse kaubandusliku 
surve puudumisest tulenevalt samade toodete tootmiseks palju rohkem 
loodusvarasid ja energiat kui lääneriigid;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 13
Põhjendus C

C. arvestades paljude looma- ja taimeliikide väljasuremise suurt ohtu ning liidu seatud 
eesmärki peatada bioloogilise mitmekesisuse hävimine 2010. aastaks;

Or. pl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 14
Põhjendus D

D. arvestades liikluse kasvavat tihenemist liidus, eriti kaubavedude osas, ning sellest 
tulenevat võimalikku energiatarbimise kasvu;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 15
Põhjendus G

G. arvestades, et kodumajapidamised tasuvad suure osa keskkonnamaksudest, kuid samal 
ajal on muud majandussektorid peamised energiatarbijad ja transpordi kasutajad, mis 
on vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 16
Põhjendus G

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 17
Põhjendus G

G. arvestades, et kodumajapidamised tasuvad suure osa keskkonnamaksudest, kuid samal 
ajal on muud majandussektorid peamised energia- ja veetarbijad ja transpordi 
kasutajad;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 18
Põhjendus H

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 19
Põhjendus H

välja jäetud

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 20
Põhjendus H

H. arvestades, et kliimamuutuse üldise mõju prognooside tõttu ei tuleks majanduskasvu 
üksnes lahti siduda tootmis- ja tarbimisviisidest, vaid tuleks samuti muuta meie 
sotsiaal-majanduslikku arengumudelit,

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 21
Põhjendus H a (uus)

H a. arvestades, et praegused SKT majandusnäitajad ei ole enam piisavad sotsiaalse, 
majandusliku ja ökoloogilise tegelikkuse õigeks hindamiseks ega võta arvesse 
tähelepanu nõudvaid inimtegevuse tagajärgi keskkonnale; kaaluda tuleks uute 
keskkonnaalaste näitajate kasutuselevõttu loodud jõukuse arvutamisel, et selliseid 
muutusi paremini arvesse võtta,

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 22
Põhjendus H a (uus)

H a. arvestades, et valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertrühma arvamuse kohaselt 
aitavad majanduskasvu edendamine, tipptehnoloogia edasiarendamine, 
üleilmastumine ja tehnoloogiate levitamine kaasa keskkonnamõjude vähendamisele, 
avardades lahenduste valikut kliimaga seotud väljakutsetega tegelemiseks, ning et 
kõnealustes tingimustes toimub negatiivse keskkonnamõju vähendamine tugeva 
majanduskasvu kaudu, andes tõuke uuendustegevusele ja teadusuuringutele,

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 23
Lõige 1

1. väljendab rahulolu viite üle põhimõttele „saastaja maksab”, kuid avaldab kahetsust, et 
selle seos praeguste keskkonnapoliitiliste vahendite väljatöötamise ja hindamisega 
on nõrk või olematu; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 24
Lõige 1

1. väljendab rahulolu viite üle põhimõttele „saastaja maksab” ning juhib tähelepanu 
sellele, et praegusel ajal täheldatavad turutõrked võib panna nimelt turumajanduse 
kõnealuse põhimõtte unarussejätmise arvele;

Or. sv
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 25
Lõige 1

1. väljendab rahulolu viite üle põhimõttele „saastaja maksab”, kuid avaldab kahetsust, et 
turupõhiste vahendite ja keskkonnahoiu seos on nõrk; rõhutab, et põhimõtte „saastaja 
maksab” abil saab kindlaks teha toote reaalhinna, arvates sellesse tootmisest 
tingitud saaste kõrvaldamise ja keskkonna taastamise kulud, arvestades, et tegelikult 
on tootmishind või saasteaineid sisaldava toote hind lõpuks palju kõrgem, kui 
sellesse arvata väliskulud, sest ennetamine on taastamisest või tervendamisest 
odavam; 

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 26
Lõige 1 a (uus)

1 a. rõhutab, et vastavust põhimõttele „saastaja maksab” ja minimaalsete ühtsete 
maksude kohaldamist on palju kergem kontrollida kui kaubeldavate kvootide 
süsteemi;

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 27
Lõige 1 a (uus)

1 a. tuletab meelde, et turumajandus rajaneb põhimõttel, mille kohaselt on turujõududel, 
st tootjatel ja tarbijatel endal õigus otsustada piiratud ressursside optimaalse 
kasutuse üle; 

Or. sv
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 28
Lõige 1 a (uus)

1 a. rõhutab, et põhimõte „saastaja maksab” ei tohi piirduda lõpptarbija, eelkõige 
kodumajapidamiste maksustamisega;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 29
Lõige 2

2. avaldab kahetsust, et rohelises raamatus keskendutakse peamiselt atmosfäärisaastele ja 
kliima soojenemisele ega võeta arvesse tänapäevase ja eesmärgipärase 
keskkonnakaitse kõiki aspekte;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 30
Lõige 2

2. avaldab kahetsust, et rohelises raamatus keskendutakse peamiselt atmosfäärisaastele ja 
kliima soojenemisele; avaldab samuti kahetsust, et kõigi tootmis- ja 
turustamisprotsesside ning tarbimisharjumuste mõju keskkonnale ei võeta piisavalt 
arvesse;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 31
Lõige 2

2. avaldab kahetsust, et rohelises raamatus keskendutakse peamiselt atmosfäärisaastele ja 
kliima soojenemisele ning jäetakse üldiselt tähelepanuta muude tootmis- ja 
turustamisprotsesside ning tarbimisharjumuste negatiivne mõju keskkonnale;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 32
Lõige 2

2. avaldab kahetsust, et rohelises raamatus keskendutakse peamiselt atmosfäärisaastele ja 
kliima soojenemisele ning tähelepanuta jäetakse kõigi tootmis- ja 
turustamisprotsesside, tarbimisharjumuste ning jäätmekäitluse mõju keskkonnale;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 33
Lõige 2 a (uus)

2 a. jagab komisjoni seisukohta turupõhiste vahendite mitmekesisuse kohta ning 
maksude ja tasude eraldi käsitlemise kohta, millest viimased tähendavad tavaliselt 
makset kindla teenuse või kindla kuluartikli eest; rõhutab, et keskkonna- ja 
tervisekaitse ning säästva arengu strateegia eesmärkide saavutamiseks on vaja 
kasutada nii stimuleerivaid kui ka pärssivaid vahendeid;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 34
Lõige 3

3. väljendab kahetsust, et rahvusvaheline mõõde on vaid põgusalt ära märgitud ning et 
meetmeid, mille eesmärk on maksimaalselt vähendada piirkondade ja 
tööstussektorite vahelisi konkurentsimoonutusi, ei ole endiselt kehtestatud;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 35
Pealkiri (uus) ja lõige 3 a (uus)

Meetmed

3 a. nõuab, et komisjon esitaks keskkonna ja sellega seotud poliitikavaldkondade kohta 
turupõhiste vahendite strateegiakava projekti;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 36
Lõige 3 a (uus)

3 a. avaldab kahetsust, et tarbijale ja tootjale suunatud turupõhiste vahendite 
eristamisest tulenevat kasu ei ole põhjalikult analüüsitud;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 37
Lõige 3 b (uus)

3 b. kutsub Euroopa Liitu üles eristama majanduslikku kogurikkust elaniku kohta 
majanduslikust, sotsiaalsest ja ökoloogilisest puhasrikkusest, mis on tõelise arengu 
näitaja; sellest tulenevalt kutsub komisjoni ja liikmesriike üles:

 põhjalikumalt uurima võimalust mõõta Euroopa majanduskasvu rohelisi1 näitajaid 
kasutades, võttes arvesse rikkuse kadu seoses keskkonnale põhjustatud kahjuga;

 kasutama keskkonnanäitajaid kõigis keskkonnaga seotud tegevustes, pidades 
keskkonnapoliitikat integreeritud poliitikaks ning kasutades keskkonnasõbralikke 
näitajaid kõikides Euroopa poliitikavaldkondades;

 võtma rahvusliku rikkuse arvutamisel arvesse tootmise mõju keskkonnale, et saada 
tegelik ülevaade rikkuse kao kohta, mida tekitab meie loodusvarade pidev 
vähenemine;

                                               
1 Keskkonnanäitajad või võttes arvesse keskkonda – säästva heaolu näitajad, tõelise arengu näitaja.
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Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 38
Lõige 3 b (uus) (pärast pealkirja „Põhimõtted“)

3 b. tunnistab, et keskkonnakulude täielik arvessevõtmine on tähtis eeltingimus õiglase 
konkurentsi loomiseks eri ettevõtete vahel, majanduslike ergutuste suurendamiseks 
puhtama tootmise ja tarbimise nimel ning uuendustegevuse julgustamiseks 
puhtamate tehnoloogiate väljatöötamisel;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 39
Lõige 3 c (uus) (pärast pealkirja „Põhimõtted“)

3 c. märgib, et keskkonnakulude arvesse võtmata jätmine on samaväärne 
keskkonnakahjuliku tegevuse toetamisega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 40
Lõige 3 d (uus) (pärast pealkirja „Põhimõtted“)

3 d. juhib tähelepanu sellele, et keskkonnakahjulike toetuste suur arv ELi 
liikmesriikides suurendab saastatust ja õõnestab tõsiselt põhimõtte „saastaja 
maksab” elluviimist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 41
Lõige 4

4. märgib, et keskkonnahoiu turupõhised vahendid on (välja jäetud) üks tõhusaimaid
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viise keskkonnaeesmärkide saavutamiseks mõistliku hinnaga; rõhutab siiski, et 
selliseid vahendeid peab täiendama muude meetmetega, nagu tõhususstandardid, 
heitega seotud eesmärgid jne;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 42
Lõige 4

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 43
Lõige 4 a (uus)

4 a. on veendunud, et muutused säästva arengu ja süsinikuvaba majanduse suunas 
nõuavad stiimulite (nt maksud, tasud) ja pärssivate vahendite (nt 
kauplemissüsteemid) ühendamist;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas ja Margrete Auken

Muudatusettepanek 44
Lõige 5

5. rõhutab, et turupõhised vahendid ei saa asendada tulude ümberjaotamise poliitikat; 
on siiski seisukohal, et tarbimisharjumuste ja tarbimismahu eristamist saab 
kasutada, et suunata sellised vahendid suurtele tarbijatele;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 45
Lõige 5

5. rõhutab, et turupõhiste vahendite kasutamisel võivad olla soovimatud sotsiaalsed 
tagajärjed; usub siiski, et selliseid tagajärgi saab kompenseerida eri 
poliitikameetmete abil madala sissetulekuga kodumajapidamiste heaks, nagu 
miinimumhinnad, toetused jne;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 46
Lõige 5

5. rõhutab, et turupõhised vahendid ja keskkonnapoliitika toetamisele suunatud 
vahendid tuleb selleks, et nad oleksid tõhusad ja võimaldaksid saavutada seatud 
eesmärgid, kindlaks määrata üksnes ökoloogilisi kriteeriume silmas pidades;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 47
Lõige 5

5. rõhutab, et turupõhised vahendid peavad olema majanduslikult ja sotsiaalselt 
vastuvõetavad (välja jäetud);

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 48
Lõige 5

5. rõhutab, et turupõhised vahendid peavad olema ökoloogiliselt, majanduslikult ja 
sotsiaalselt vastuvõetavad, eriti isikutele, kelle sissetulek on asjaomase liikmesriigi 
mediaanpalgast madalam, ning väikestele ettevõtetele;
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Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 49
Lõige 6

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 50
Lõige 6

6. on seisukohal, et kõnesolevate vahendite rakendamine peab põhinema tehnilise 
neutraalsuse ja turumehhanismide moonutamisest hoidumise põhimõtetel, 
kusjuures samaaegselt järgitakse objektiivsuse, neutraalsuse ja võrdväärsuse 
kriteeriume;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 51
Lõige 6

6. on seisukohal, et kõnesolevate vahendite rakendamisel tuleb järgida põhimõtet, et 
maksumäärad on progresseeruvad ja kasvavad aja jooksul; rõhutab minimaalsete 
ühtsete maksude rakendamise olulisust, mis võimaldaks liikmesriikidel kehtestada 
kõrgemad maksumäärad, arvestades et kõrgemat maksumäära rakendavate 
liikmesriikide eeskuju aitab kindlaks määrata uued võimalused ja edendada ühiste 
miinimummaksude tõstmise ideed; 

Or. da
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 52
Lõige 6

6. on seisukohal, et kõnesolevate vahendite rakendamisel kehtib üldiselt põhimõte, et 
maksumäärad on progresseeruvad ja kasvavad eeldatavasti aja jooksul; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 53
Lõige 6

6. on seisukohal, et kõnesolevate vahendite rakendamisel tuleb järgida põhimõtet, et 
maksumäärad on progresseeruvad ja arenevad aja jooksul;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 54
Lõige 6 a (uus)

6 a. rõhutab, et põhimõte „saastaja maksab” annab vabanenud vahendite sihipärase 
suunamise kaudu paremaid tulemusi, s.t et vahendid suunatakse üksnes saaste 
kõrvaldamisele ja keskkonna taastamisele, selle asemel et need üldiselt 
maksusoodustuste vormis vastava summana teatavale tööstus- või 
tegevusvaldkonnale ümber suunata;

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 55
Lõige 6 b (uus)

6 b. on veendunud, et minimaalsete ühtsete maksude kehtestamine on ülioluline, sest 
kõnealused maksud võimaldavad ühelt poolt piirata piiriäärset kaubandust, muutes 
pidevalt makse vastavalt kõrgemale määrale, teiselt poolt etendavad nad eelkäija 
rolli, mida võivad ära kasutada liikmesriigid, kes kohaldavad kõrgemaid 
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saastamisvastaseid makse; juhib tähelepanu sellele, et tõeliselt integreeritud 
siseturul on konkurentsimoonutuste piiramiseks oluline jälgida, et erinevused ei 
oleks liiga suured, ning tagada, et esirinnas olevad liikmesriigid annavad eeskuju, 
kusjuures eelistatakse minimaalsete ühtsete maksude progressiivset tõstmist;

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens Holm

Muudatusettepanek 56
Lõige 7

7. rõhutab keskkonnamaksude olulist osa keskkonnaeesmärkide saavutamisel; kutsub 
seetõttu komisjoni esitama enne 2008. aasta lõppu õigusloomega seotud ettepanekut 
kehtestada süsinikdioksiidi heite suhtes ühenduse tasandil minimaalne maksumäär;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 57
Lõige 7

7. rõhutab keskkonnamaksude olulist osa keskkonnaeesmärkide saavutamisel ja teatavate 
meetmete hädavajalikul ühtlustamisel Euroopa tasandil, et vältida majanduslikke 
moonutusi ettevõtete, eriti VKEde, ja piirkondade vahel, mis võib kahjustada siseturu 
toimimist;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas ja Margrete Auken

Muudatusettepanek 58
Lõige 7

7. rõhutab keskkonnamaksude olulist osa keskkonnaeesmärkide saavutamisel ja tõsist 
vajadust määrata kindlaks teatavate maksude miinimummäärad Euroopa tasandil, et 
vältida majanduslikke moonutusi ettevõtete ja piirkondade vahel;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 59
Lõige 7 a (uus)

7 a. nõustub komisjoni analüüsiga, mille kohaselt on kasvuhoonegaaside heite 
kvootidega kauplemise süsteem tegelikult turupõhine vahend, mis pakub parimat 
võimalust nõudlusele reageerimiseks ja on kõige asjakohasem olemasolev vahend 
2007. aasta kevadise Euroopa Ülemkogu seatud kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise eesmärgi saavutamiseks;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 60
Lõige 7 b (uus)

7 b. märgib siiski, et praeguse Euroopa saastekvootidega kauplemise süsteemi 
kohaldamisala on eri energiaallikatest pärinevate kasvuhoonegaaside ja nendega 
seotud sektorite suhtes liiga kitsas ning et komisjon ja liikmesriigid peavad tegema 
vajalikud parandused, et projekti kolmandas etapis alates 2013. aastast optimeerida 
ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 61
Lõige 8

8. on seisukohal, et turupõhiste vahendite puhul ei tohi piirduda üksnes lubade või 
kvootidega kauplemisega, kuna need süsteemid ei ole kõige sobivamad teatavate heite 
vähendamise eesmärkide saavutamise seisukohast;

Or. fr



AM\703130ET.doc 19/47 PE398.431v02-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 62
Lõige 8

8. on seisukohal, et Euroopa maksustamismeetmete puhul ei tohiks piirduda üksnes 
lubade või kvootidega kauplemisega, kuna need süsteemid ei ole kõige sobivamad 
teatavate heite vähendamise eesmärkide saavutamise seisukohast;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 63
Lõige 8

8. on seisukohal, et turupõhiste vahendite puhul ei tohi piirduda üksnes heiteõiguste või 
heitekvootidega kauplemisega, ning tuleb ette näha muud võimalikud süsteemid, 
nagu võimalik süsinikuheite maksustamine koos fossiilsete kütuste toetuste 
vähendamisega;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 64
Lõige 8

8. on seisukohal, et Euroopa maksustamismeetmete puhul ei tohi piirduda üksnes lubade 
või kvootidega kauplemisega, kuna need süsteemid ei ole kõige sobivamad teatavate 
heite vähendamise eesmärkide saavutamise seisukohast. See ei tohiks ohustada 
liikmesriikide iseseisvust maksude valdkonnas;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 65
Lõige 8 a (uus)

8 a. rõhutab, et keskkonnamaksu ei tohiks vaadelda eelkõige maksutulu tõstmise 
vahendina, vaid pigem vahendina, mille abil saab mõistliku hinnaga vältida 
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kahjulikku saastamist ja keskkonnaseisundi halvenemist – ning seega edendada 
ühiskonnas heaolu; rõhutab, et maksude kehtestamist negatiivsete tegurite suhtes, 
nagu saastatus, peaks tasakaalustama maksude alandamine positiivsete tegurite 
suhtes, nagu tööjõud;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 66
Lõige 9

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 67
Lõige 9 a (uus)

9 a. palub komisjonil viia läbi olemasolevate turupõhiste vahendite võrdleva uuringu, et 
hinnata nende tõhusust ja julgustada heade tavade vahetamist liikmesriikide vahel;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 68
Lõige 10

10. toetab riigi tasandil tööjõumaksude vähendamist, kuid rõhutab, et see ei ole seotud 
ainult keskkonnamaksude reformimisega; (välja jäetud)

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 69
Lõige 10

10. toetab negatiivsete tegurite, nagu saastatus, maksustamise põhimõtet, kusjuures 
samal ajal alandatakse positiivsete tegurite, nagu tööjõud, suhtes kehtivaid makse;
on veendunud, et selline lähenemisviis võiks olla üldise maksureformi osa, mille 
eesmärk on saavutada töötajate, tarbijate, ettevõtete, kapitalilt ja finantsteenustelt 
saadava tulu võrdsem jaotumine, et saavutada keskkonnaeesmärgid ja sotsiaalne 
õiglus;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 70
Lõige 10

10. toetab tööjõumaksude vähendamist, kuid rõhutab, et see ei ole seotud ainult 
keskkonnamaksude reformimisega; on veendunud, et kõnesolevate maksude 
vähendamine peab olema üldise maksureformi osa, mille eesmärk on saavutada 
töötajate, tarbijate, ettevõtete, kapitalilt ja finantsteenustelt saadava tulu võrdsem 
jaotumine, et saavutada keskkonnaeesmärgid ja sotsiaalne õiglus ning mitte 
nõrgestada liikmesriikide eelarveid ja raamatupidamisaruandeid; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 71
Lõige 10

10. toetab tööjõumaksude vähendamist, kuid rõhutab, et see ei ole seotud ainult 
keskkonnamaksude reformimisega; on veendunud, et kõnesolevate maksude 
vähendamine peab olema üldise maksureformi osa, mille eesmärk on saavutada 
ettevõtete ja füüsiliste isikute tulu võrdsem jaotumine, et saavutada 
keskkonnaeesmärgid ja sotsiaalne õiglus;

Or. pl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 72
Lõige 11

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 73
Lõige 11

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Daciana Octavia Sârbu

Muudatusettepanek 74
Lõige 11

11. on arvamusel, et hindade tõstmise abil on võimalik mõjutada tootmis- ja 
tarbimisharjumusi ning ergutada kasutajaid valima keskkonna kvaliteedi 
optimeerimiseks sobivaid transpordiliike; rõhutab siiski, et selle meetme mõju võib 
olla piiratud teatavate sektorite ja teatavate tarbijakategooriate vähese elastsuse tõttu;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 75
Lõige 11

11. on arvamusel, et hindade järkjärgulise, pideva ja eeldustekohase tõstmise abil on 
võimalik mõjutada tootmis- ja tarbimisharjumusi ning teatavate transpordiliikide 
kasutamist; rõhutab siiski, et selle meetme mõju võib olla piiratud teatavate sektorite 
vähese elastsuse tõttu;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 76
Lõige 11

11. on arvamusel, et hindade tõstmise abil on võimalik mõjutada tootmis- ja 
tarbimisharjumusi ning ökoloogiliste transpordiliikide kasutamist; rõhutab siiski, et 
selle meetme mõju võib olla piiratud teatavate sektorite vähese elastsuse tõttu;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 77
Lõige 11

11. on arvamusel, et hindade tõstmise abil on võimalik mõjutada tootmis- ja 
tarbimisharjumusi ning teatavate transpordiliikide kasutamist; rõhutab siiski, et selle 
meetme mõju võib olla piiratud teatavate sektorite vähese elastsuse tõttu, ning et seda 
tuleb kasutada viimase abinõuna ja vastavalt iga liikmesriigi eripärale;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 78
Lõige 11 a (uus)

11 a. on arvamusel, et keskkonnamaksude puhul tuleb tagada täielik läbipaistvus ning 
nende tõhususe seisukohast on oluline, et maksutulud suunatakse stiimulitele, mille 
eesmärk on parandada ettevõtete keskkonnakäitumist;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 79
Lõige 11 a (uus)

11 a. rõhutab, et põhimõtte „saastaja maksab” elluviimine on piiratud, eriti teatavate 
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sektorite vähese elastsuse tõttu;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 80
Lõige 12

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 81
Lõige 12

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 82
Lõige 12

12. on seisukohal, et hinnatõusu põhjustavate turupõhiste meetmete kasutuselevõtmine
ei tohi vähendada madala sissetulekuga isikute võimalusi rahuldada oma 
põhivajadusi, ning järelikult tuleb neile tagada minimaalsel vajalikul määral vee, 
elektri, energia ja transpordi kättesaadavus neile jõukohase hinna eest;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Caroline Lucas ja Margrete Auken

Muudatusettepanek 83
Lõige 12

12. on seisukohal, et (välja jäetud) turupõhiste meetmete sisseviimine saastamise ja 
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negatiivsete keskkonnamõjudega tegelemiseks peab põhinema keskkonnaalasel 
tõhususel, samas kui vahendite võrdne jaotamine tuleks tagada muude meetmetega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 84
Lõige 12

12. on seisukohal, et hindade tõstmisega seotud turupõhiste meetmete sisseviimine ei tohi 
kaasa tuua keskmisest mediaanpalgast madalama sissetulekuga isikute asjaomaselt 
turult väljatõrjumist (välja jäetud);

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 85
Lõige 12

12. on seisukohal, et (välja jäetud) turupõhiste meetmete sisseviimine ei tohi kaasa tuua 
keskmisest mediaanpalgast madalama sissetulekuga isikute ja väikeste ettevõtete 
asjaomaselt turult väljatõrjumist ning samaaegselt tuleb kasutusele võtta nendele 
rühmadele mõeldud kompensatsioonimeetmeid;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 86
Lõige 12

12. on seisukohal, et hindade tõstmisega seotud turupõhiste meetmete sisseviimine ei tohi 
kaasa tuua rahaliselt ebasoodsas olukorras olevate isikute asjaomaselt turult 
väljatõrjumist ning samaaegselt tuleb kasutusele võtta nendele rühmadele mõeldud 
piisavaid kompensatsioonimeetmeid;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 87
Lõige 12

12. on seisukohal, et hindade tõstmisega seotud turupõhiste meetmete sisseviimine ei tohi 
kaasa tuua keskmisest mediaanpalgast madalama sissetulekuga isikute asjaomaselt 
turult väljatõrjumist ning samaaegselt tuleb kasutusele võtta nendele rühmadele 
mõeldud kompensatsioonimeetmeid; kõnealuses kontekstis teeb ettepaneku leppida 
kokku nt vee, elektri ja soojusenergia vajaliku tarbimismäära alandamises, ning 
muuta kõnealust baastarbimist ületav tarbimine trahvitavaks, et tõhusal ja 
sotsiaalselt neutraalsel viisil muuta käitumisharjumusi; nt esimesed 40 m3 vett kui 
normaalne aastane tarbimine elaniku kohta oleksid maksuvabad ning seda määra 
ületavad kuupmeetrid oleksid kõrgelt maksustatud;

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 88
Lõige 12 a (uus)

12 a. rõhutab, et põhimõttel „saastaja maksab” põhinevad maksud loovad olulisi rahalisi 
vahendeid, kuna aga igakordselt sissenõutavad summad on minimaalsed, on nende 
abil vaid harva võimalik muuta käitumisharjumusi; 

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 89
Lõige 13

13. rõhutab, et (välja jäetud) on vaja täpseid andmeid toodete ja teenuste terve elutsükli 
keskkonna- ja sotsiaalsete kulude kohta; kutsub komisjoni üles esitama selliste 
kulude hindamise metoodika;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 90
Lõige 13

13. rõhutab, et kõige tõhusamate meetmete edendamiseks on vaja täpseid andmeid toodete 
ringlemise tsükli ja viiside kohta;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 91
Lõige 13 a (uus)

13 a. väljendab heameelt Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, OECD, Maailma 
Looduse Fondi ja Rooma Klubi korraldatud hiljutise konverentsi „SKT-välised 
aspektid” („Beyond GDP”) ning selle raames tehtud suuremate otsuse üle; rõhutab 
vajadust täiendada SKTd muude näitajatega, et hinnata ühiskonna heaolu ja 
arenguid tasakaalustatumal viisil, eriti seoses majanduskasvu mõjuga atmosfäärile 
ja ökosüsteemidele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 92
Lõige 13 a (uus)

13 a. on veendunud, et prügilamaksu kindlaksmääramine aitab vabastada vahendeid ja 
edendada jäätmete vähendamist ning üle minna looduslikele ja biolagunevatele 
toodetele, nagu kompostitavad pakendid;

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 93
Lõige 13 a (uus)

13 a. rõhutab, et liikmesriigid peavad regulaarselt kontrollima, koguma ja avaldama 
andmeid kõigi tootmis- ja turustamisprotsesside, tarbimisharjumuste ja 
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jäätmekäitluse mõju kohta keskkonnale; 

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 94
Lõige 13 a (uus)

13 a. on veendunud, et turupõhised vahendid saavad kaasa aidata teadustegevuse ja 
ökoloogiaalase uuendustegevuse edendamisele, kuna tootjaid õhutatakse keskkonda 
või ökonorme mitteaustavate toodete ja teenuste maksustamise kaudu investeerima 
energiatõhusamate toodete ja teenuste arendamisega seotud teadustegevusse;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 95
Lõige 13 a (uus)

13 a. on veendunud, et majandusprotsesside ja käitumisharjumuste kohandamist 
säästvale arengule soodsas suunas võib teatavatel juhtudel edendada tõhusamalt 
kohalikul tasandil, ning usub seepärast, et turupõhiste vahendite ühenduse 
raamistikus tuleb julgustada kohalikule eripärale kohandatud rakendamist 
kohalikul tasandil; 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 96
Lõige 14

14. rõhutab tungivat vajadust süsinikdioksiidi heitekvootidega kauplemise ühenduse 
süsteemi läbivaatamise järele, et tõhusalt tegelda katseperioodil esinenud 
puudustega; rõhutab, et põhimõtte „saastaja maksab” kindel järgimine ELi säästva 
arengu strateegias eeldab, et heitekvootidega kauplemise ühenduse süsteem peaks 
põhinema heitelubade täielikul enampakkumisel; 

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 97
Lõige 14

14. avaldab kahetsust asjaolu pärast, et teadaolevalt hilineb süsinikdioksiidi 
heitekvootidega kauplemise süsteemi käsitlevate õigusaktide läbivaatamise 
lõpuleviimine; (välja jäetud)

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens Holm

Muudatusettepanek 98
Lõige 14

14. avaldab kahetsust asjaolu pärast, et teadaolevalt hilineb ELi kasvuhoonegaaside 
heitekvootidega kauplemise süsteemi käsitlevate õigusaktide läbivaatamise 
lõpuleviimine; on veendunud, et läbivaatamise käigus tuleb oluliselt vähendada 
süsinikdioksiidi tasuta eraldatavate kvootide osa, tagades, et kõrgeim määr on 
kooskõlas ELi eesmärgiga vähendada 2020. aastaks heidet 30% võrra ning puhta 
arengu mehhanismiga/ühise rakendamisega (JI/CDM krediidi piirmäärad);

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 99
Lõige 14

14. avaldab kahetsust asjaolu pärast, et teadaolevalt hilineb süsinikdioksiidi heite 
kvootidega kauplemise süsteemi käsitlevate õigusaktide läbivaatamise lõpuleviimine;
on veendunud, et läbivaatamise käigus tuleb hoolitseda selle eest, et ettevõtted ei 
märgiks hinnas ära süsinikdioksiidi tasuta eraldatavate kvootide osa;

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 100
Lõige 14

14. avaldab kahetsust asjaolu pärast, et teadaolevalt hilineb süsinikdioksiidi heite 
kvootidega kauplemise süsteemi käsitlevate õigusaktide läbivaatamise lõpuleviimine;
on veendunud, et läbivaatamise käigus tuleb oluliselt vähendada süsinikdioksiidi 
tasuta eraldatavate kvootide osa suurtele elektritootjatele, et vähendada teenimatut 
kasumit;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 101
Lõige 14 a (uus)

14 a. on veendunud, et turupõhiste vahendite suurem kasutamine transpordisektoris on 
kõikide transpordiliikide keskkonna- ja sotsiaalsete kulude täielikuks 
arvessevõtmiseks eriti tähtis; peab eelkõige silmas kulude vähest arvessevõtmist 
maanteetranspordis, millel on negatiivne mõju teiste transpordiliikide, nagu 
raudteetransport, konkurentsivõimele, ning tõhusamate ja puhtamate tehnoloogiate 
edendamist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 102
Lõige 14 a (uus)

14 a. nõuab, et komisjon võtaks võimalikult kiiresti vastu direktiivi ettepaneku 
sõiduautodega seotud maksude kohta ning säilitaks selles keskkonnaalased sätted;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens Holm

Muudatusettepanek 103
Lõige 14 b (uus)

14 b. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle lisada lennundus ELi heitekvootidega 
kauplemise süsteemi, kuid on seisukohal, et kliimamuutuste mõjuga tegelemiseks 
nimetatud sektoris on vaja võtta paralleelseid ja täiendavaid meetmeid, nagu 
lennukipetrooli maks ja lämmastikoksiidi heite maks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 104
Lõige 16

16. on veendunud, et energiatoodete ja raskeveokite (Eurovignette) maksustamist 
käsitlevad ühenduse õigusaktid tuleks samaaegselt ja kiiresti läbi vaadata, et vältida 
sama eesmärgiga meetmete kattumist ning muuta keskkonnamakse, et need
hakkaksid kiiresti mõjutama erinevate majandussektorite tegevust, eriti tänu 
väliskulude arvessevõtmisele;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 105
Lõige 16

16. on veendunud, et energiatoodete ja raskeveokite (Eurovignette) maksustamist 
käsitlevad ühenduse õigusaktid tuleks samaaegselt läbi vaadata, et keskkonnamaksud 
hakkaksid kiiresti keskkonna jaoks soodsalt mõjutama erinevate majandussektorite 
tegevust;

Or. pl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 106
Lõige 17

17. on arvamusel, et Eurovignette’i direktiivi kohaldamine tuleb muuta kohustuslikus 
kõigis liikmesriikides ning muuta seda nii, et võimaldada väliskulude arvessevõtmist 
tänu infrastruktuuride, eriti maanteetranspordi maksustamisele; on seisukohal, et 
liikluse üleviimise vältimiseks Eurovignette’i direktiivi kohaldamisalasse 
mittekuuluvatele teedele peaks direktiivi laiendama kogu teedevõrgule;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 107
Lõige 18

18. on seisukohal, et energiatoodete maksustamist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise 
käigus tuleks tõsta maksude miinimummäära tööstuses või kaubanduses kasutatava 
transpordi valdkonnas; toetab maksustamise diferentseerimist energia ja keskkonna 
aspektist lähtuvalt ja süsinikdioksiidi heite taseme põhjal; (välja jäetud)

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 108
Lõige 18

18. on seisukohal, et energiatoodete maksustamist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise 
käigus tuleks tõsta maksude miinimummäära tööstuses või kaubanduses kasutatava 
transpordi valdkonnas; toetab maksustamise diferentseerimist energia ja keskkonna 
aspektist lähtuvalt ja süsinikdioksiidi heite taseme ning muude keskkonnamõjude ja -
tagajärgede põhjal; rõhutab, et moonutuste vältimiseks liikmesriikides tuleks 
kehtestada maksude kõikuvuse piirid, sealhulgas kõrge miinimummäär;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 109
Lõige 18

18. on seisukohal, et energiatoodete maksustamist käsitlevate õigusaktide läbivaatamise 
käigus tuleks tõsta maksude miinimummäära tööstuses või kaubanduses kasutatava 
transpordi valdkonnas; toetab maksustamise diferentseerimist energia ja keskkonna 
aspektist lähtuvalt ja süsinikdioksiidi heite taseme põhjal; rõhutab, et moonutuste 
vältimiseks liikmesriikides tuleks kehtestada maksude kõikuvuse piirid (välja jäetud);

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 110
Lõige 19

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eija-Riitta Korhola

Muudatusettepanek 111
Lõige 19

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike hindama energiatoodete maksustamist käsitlevas 
direktiivis toodud erandeid ja vabastusi ning kaaluma, milline energialiik võiks 
tulevikus olla maksuvaba, järgides samal ajal direktiivi ulatust ja mõtet ning hoides 
ettevõtjate jaoks ära muude maksu- või kauplemise süsteemide kohaldamisest 
tuleneva topeltkoormuse;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 112
Lõige 19

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike kaotama energiatoodete maksustamist käsitlevas 
direktiivis toodud erandid ja vabastused ning võtma arvesse, et tulevikus ei tohiks 
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ükski energialiik olla maksuvaba, v.a keskkonnakaitsega seotud põhjustel;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens Holm

Muudatusettepanek 113
Lõige 19

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike kaotama energiatoodete maksustamist käsitlevas 
direktiivis toodud erandid ja vabastused ning võtma arvesse, et tulevikus ei tohiks 
ükski fossiilkütustest toodetud energialiik olla maksuvaba; 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 114
Lõige 19 a (uus)

19 a. kutsub komisjoni esitama õigusloomega seotud ettepaneku lisaks transpordile muu 
majandustegevuse väliskulude arvessevõtmise kohta, nagu vee kasutamine, kaupade 
ja pakendite tootmine, põllumajandus, kalandus, jne;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 115
Lõige 20

20. (välja jäetud) kutsub liikmesriike üles tugevdama ehitussektorile suunatud 
poliitikaalgatusi, et hõlbustada energianõudluse ja süsinikdioksiidi heite vähendamist;
rõhutab, kui oluline on toetada passiivse projekteerimise põhimõttel ja positiivset 
energiat kasutavate elamute arendamist;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 116
Lõige 20

20. on seisukohal, et ehitussektoril on energia säästmisel suur potentsiaal, ja kutsub 
liikmesriike üles tugevdama poliitikaalgatusi, et saavutada energianõudluse ja 
süsinikdioksiidi heite vähendamise eesmärk; rõhutab, kui oluline on toetada passiivse 
projekteerimise põhimõttel ja taastuvat energiat kasutavate elamute arendamist;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 117
Lõige 21

21. soovitab võtta kasutusele Kyoto protokolli mehhanismidel põhinevad ja rahalisi 
stiimuleid andvad kompensatsioonimeetmed, et rahastada elamusektori
energiatõhususe parandamist ning linnatranspordist pärineva süsiniku heite 
tasakaalustamist;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 118
Lõige 21

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 119
Lõige 22

22. on seisukohal, et keskkonnale kahjulike abirahade reformimine ei peaks piirduma 
ainult ühise põllumajanduspoliitikaga; on seisukohal, et kõnealuses valdkonnas on 
transpordi-, eriti maanteetranspordi sektoris vaja võtta kiireid ja otsustavaid 
meetmeid; nõuab, et komisjon esitaks kiiresti reformiplaani keskkonnale kahjulike 
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abirahade järkjärgulise, kuid kiire kaotamise kohta kooskõlas nõukogu otsusega 
säästva arengu strateegia läbivaatamise kohta;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christofer Fjellner

Muudatusettepanek 120
Lõige 22

22. on seisukohal, et (välja jäetud) abirahade reformimine ei peaks piirduma ainult ühise 
põllumajanduspoliitikaga, sest ka teistes valdkondades kahjustab abirahade andmine 
keskkonda;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 121
Lõige 23

23. ootab, et keskkonnakaitseks antavat riigiabi käsitlevate ühenduse suuniste 
läbivaatamise käigus võtab komisjon asjakohaselt arvesse vajadust mõjutada tootmis-, 
liiklus-, transpordi- ja tarbimismudeleid ning vähendada jäätmete kogust;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 122
Lõige 23 a (uus)

23 a. rõhutab, et vee raamdirektiivi1 võib kasutada näitena turupõhiste vahendite kohta 
keskkonnapoliitikas; väljendab heameelt komisjoni aruande üle kõnealuse direktiivi 
rakendamise kohta, kuid samas taunib aruandes teatavate mõistete ülevõtmisel 
tekkinud vigu ja kõnealuse õigusakti nõrka rakendamist; kutsub liikmesriike 
intensiivistama nende jõupingutusi raamdirektiivi nõuetekohaseks rakendamiseks 
ning eelkõige tagama, et kogu veetarbimise suhtes viidaks läbi majanduslik 
hindamine, sealhulgas veevaru kasutamise kulud ja keskkonnakulud, mis 
moodustavad vee maksustamise peamised kriteeriumid, et hüvitada veevaru 

                                               
1 Direktiiv 2001/60/EÜ.
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kasutamise kulud ja keskkonnakulud;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 123
Lõige 23 b (uus)

23 b. tuletab meelde ühenduse jäätmealaseid õigusakte, kuid avaldab kahetsust, et nendes 
ei käsitleta jäätmete mahu probleemi Euroopa Liidus; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike kaaluma jäätmete maksustamise valdkonnas õigusliku raamistiku 
loomist, et takistada jäätmete tootmist ja vähendada keskpikas perspektiivis liidus 
toodetavate jäätmete taset;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 124
Lõige 23 c (uus)

23 c. kutsub komisjoni ja liikmesriike kehtestama maksu- või tasusüsteemi, et vähendada 
kasutatavat pestitsiidide kogust ning kasutada keskkonnale ja tervisele vähem 
mürgiseid ja vähem kahjulikke pestitsiide;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 125
Lõige 24

24. usub, et alandatud käibemaksumäära kehtestamise korral ökoloogilistele toodetele 
tuleb rangelt jälgida, kas sellest on tegelikult tarbijatele kasu, ning sellega peavad 
kaasnema täiendavad meetmed, nagu ökomärgistus, et luua toodete kerget võrdlemist 
võimaldav süsteem;

Or. pl
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 126
Lõige 24 a (uus)

24 a. rõhutab, et ökoloogiliselt vastutustundliku käitumise edendamisele suunatud 
toetuste või abirahade majanduslik tähtsus areneb koos ökoloogilise ja läbimõeldud 
üldise lähenemisviisi loomisega ning et eelkõige elukvaliteeti parandavate teenuste 
rahastamine ei õigusta end enam sellisel juhul – vastupidiselt sellele, mis juhtuks 
üksnes põhimõtte „saastaja maksab” kohaldamisel –, kui ökoloogiliselt 
vastutustundliku käitumise ja elukvaliteeti parandavate teenuste vahele tekitatakse 
kunstlik kokkusobimatus; juhib tähelepanu sellele, et põhimõte „saastaja maksab” 
võimaldab vabastatud vahendeid eesmärgipäraselt investeerida muudatustesse, mis 
sobivad puhtamate tootmisviiside ja toodete kasutuselevõtuks;

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 127
Lõige 24 b (uus)

24 b. usub, et põllumajandussektoris tuleks pestitsiidide kasutamise, lämmastikukao ja 
pinnases süsinikusisalduse vähenemise suhtes kohaldada minimaalset ühtset 
maksu, ning kasutada saadud maksutulu pestitsiidideta kasvatatud kultuuride 
edendamiseks, süsiniku- ja lämmastikukao järkjärguliseks vähendamiseks ja 
ökoloogilistele maakasutusviisidele ülemineku soodustamiseks;

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 128
Lõige 24 c (uus)

24 c. teeb ettepaneku kasutada näiteks polüvinüülkloriidi sisalduse alusel sissenõutavat 
tööstusmaksu ökoloogiliste materjalide, nagu polüpropüleen ja polüetüleen, 
edendamiseks; juhib tähelepanu sellele, et ka keemiatoodete eest nõutavad maksud 
võimaldavad vabastada vahendeid, mis aitaksid soodustada keemiavabade toodete, 
eelkõige värvide, puhastusvahendite, kosmeetikavahendite ja ökoloogiliste 
tekstiilmaterjalide kasutuselevõttu; samas usub, et oluline on ära märkida 
süsinikusisalduse vähenemise põhine maks, mida võib vajaduse korral 
kombineerida lämmastikukao maksuga; 
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Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 129
Lõige 25

25. ei poolda bioloogilise mitmekesisusega seotud (välja jäetud) lubadega kauplemise 
süsteemi kehtestamist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 130
Lõige 25

25. tunnistab raskusi turupõhiste vahendite kehtestamisel, mis on suunatud bioloogilise 
mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste suurendamisele või säilitamisele ning 
kohaliku iseloomuga keskkonnaprobleemidega tegelemisele; nõuab tungivalt, et 
komisjon määratleks kõnealustes valdkondades head tavad ja edendaks neid;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 131
Lõige 25

25. pooldab lämmastikoksiidide ja vääveldioksiidi lubadega kauplemise süsteemide 
kehtestamise võimalust niivõrd, kuivõrd kõnealused süsteemid aitavad kõige 
tulutoovamal viisil ellu viia keskkonnaalaseid eesmärke;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 132
Lõige 25

25. on arvamusel, et liikmesriikidel peab olema võimalus kasutada lämmastikoksiidide 
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ja vääveldioksiidi õigustega kauplemise süsteemi; rõhutab, et piirkondades, kus 
kasutatav keskkonnaruum on piiratud, moodustavad sellised majandusvahendid 
nagu kauplemine arvestatava täiendava vahendi keskkonnaalaste eesmärkide 
elluviimiseks kõige tulutoovamal viisil;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frédérique Ries

Muudatusettepanek 133
Lõige 25

25. väljendab rahulolu komisjoni tahte üle laiendada eri liiki turupõhiste vahendite 
(tasud, toetused ja kaubeldavad load) kasutamist bioloogilise mitmekesisuse kaitsele 
ja atmosfäärisaaste vastu võitlemisele; näitab selles suhtes üles suurt huvi teatavates 
liikmesriikides kasutuselevõetud lämmastikoksiidi ja vääveldioksiidi heite 
kvootidega kauplemise süsteemi vastu, et tegelda seda tüüpi atmosfäärisaaste 
tekitatud probleemidega;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 134
Lõige 25

25. ei poolda bioloogilise mitmekesisusega seotud (välja jäetud) lubadega kauplemise 
süsteemi kehtestamist; kutsub komisjoni üles jätkama arutelu seoses bioloogilise 
mitmekesisuse kadumise kulude hindamise ja turupõhiste vahendite võimaliku 
kasutamisega, arvestades, et bioloogilise mitmekesisuse päästmine või parandamine 
ühes piirkonnas ei saa viia bioloogilise mitmekesisuse kadumiseni teises piirkonnas, 
seda kohalike mõjude tõttu; rõhutab, et lämmastikoksiidide ja vääveldioksiidi heite 
kvootidega kauplemise süsteemi kehtestamisel tuleb arvesse võtta kõnealuste heidete 
tekkimise kohalikke olusid ning piirduda täpselt piiritletud geograafiliste aladega; 

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 135
Lõige 25

25. pooldab bioloogilise mitmekesisusega soetud ning lämmastikoksiidide ja 
vääveldioksiidi lubadega kauplemise süsteemi kehtestamist niipea, kui teaduslikult 
korrektsed arvutusmudelid on kättesaadavad;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 136
Lõige 25 a (uus)

25 a. nõuab tungivalt, et komisjon esitaks enne 2009. aastat õigusloomega seotud projekti 
meretranspordis tekkivate kasvuhoonegaaside heite vähendamise kohta, arvestades, 
et meretransporti ei reguleeri kõnealuses valdkonnas ei ühenduse ega 
rahvusvahelised õigusaktid; avaldab toetust õigusloomemenetlusele lisada 
lennundus ELi heitekvootidega kauplemise süsteemi;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 137
Lõige 26

26. nõuab, et komisjon näeks oma algatustega ette liikmesriikide poolt juba vastu võetud 
taastuvenergia arendamist toetavate mehhanismide säilitamise; usub, et enne rahaliste 
stiimulite andmist biokütustele tuleks nõuda täiendavaid uuringuid, et teha kindlaks, 
kas nende puhul on tegemist keskkonna seisukohalt säästvate toodetega;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 138
Lõige 26

26. nõuab, et komisjon näeks oma algatustega ette liikmesriikide poolt juba vastu võetud 
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taastuvenergia arendamist toetavate mehhanismide säilitamise; usub, et on vaja 
täiendavaid uuringuid eelkõige seoses biokütuste elutsükliga, ning rõhutab selles 
suhtes kütuste ja taastuvenergia kvaliteedinormide kindlaksmääramise olulisust;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 139
Lõige 26

26. nõuab, et komisjon näeks oma algatustega ette liikmesriikide poolt juba vastu võetud 
taastuvenergia arendamist toetavate mehhanismide säilitamise; usub, et on vaja 
täiendavaid uuringuid eelkõige seoses biokütuste tootmis- ja kasutustsükliga;

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 140
Lõige 26

26. nõuab, et komisjon näeks oma algatustega ette liikmesriikide poolt juba vastu võetud 
taastuvenergia arendamist toetavate mehhanismide säilitamise; rõhutab, et on vaja 
täiendavaid uuringuid eelkõige seoses biokütuste elutsükliga;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 141
Lõige 26 a (uus)

26 a. kutsub üles liikmesriike, kes seda veel teinud ei ole, võtma vastu toodete tootmist 
pärssivaid, toodete suhtes üksik- ja üldtingimusi seadvaid meetmeid;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 142
Lõige 26 a (uus)

26 a. väljendab heameelt turupõhiste vahendite tähtsustamise üle vee raamdirektiivi1

rakendamisel ning peab väga oluliseks põhjavee võtmise ja veekvaliteedi 
halvenemise kulude ja vee puhastusseadmete arvessevõtmist vee hinna 
kujundamisel; nõuab tungivalt, et komisjon kontrolliks direktiivi kohaldamist 
liikmesriikides ning kasutaks vee raamdirektiivi rakendamise ühisstrateegiat ja 
katselisi vesikondi heade tavade uurimiseks ja edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 143
Lõige 26 a (uus)

26 a. usub, et turupõhised vahendid võivad kaasa aidata loodusvarade suuremale kaitsele, 
edendades näiteks mõistliku ja sotsiaalsest vaatepunktist õiglase tariifipoliitika abil 
veevarude tõhusat kasutamist; 

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 144
Lõige 26 b (uus)

26 b. rõhutab, et turupõhiseid vahendeid tuleks kavandada nii, et nad ei mõjutaks 
negatiivselt rahvusvahelise konkurentsi tingimustes tegutsevate ettevõtete, nagu 
energiamahukad tööstusharud, konkurentsivõimet, et vältida müügi vähenemist 
seoses impordiga („lekkimine”) ja lõpuks tööstuse ümberpaigutamist ning sellest 
tulenevalt ka keskkonnamõjusid väljaspool Euroopa Liitu;

Or. en

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).



PE398.431v02-00 44/47 AM\703130ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 145
Lõige 26 a (uus)

26 a. juhib tähelepanu sellele, et minimaalse ühtse maksu kehtestamine fossiilsete kütuste 
kasutamisest tuleneva süsinikdioksiidi heite suhtes vabastab vahendeid, mis 
võimaldavad investeerida uutesse energialiikidesse ja energia säästmisesse, 
ühistranspordi vahenditesse jne, arvestades, et toodetele tuleks määrata taastuvate 
energiaallikate, nagu päikese-, tuule- ning tõusu- ja mõõnaenergia 
kasutuselevõtmisest sõltuv maks; märgib samuti, et analoogse maksu kehtestamine 
transpordisektoris kasutatava bensiini, gaasiõli ja biokütuste suhtes vabastaks 
vahendeid kõnealuse sektori reformimiseks; 

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 146
Lõige 26 b (uus)

26 b. teeb ettepaneku kehtestada maks sisepõlemismootoritest pärineva süsinikdioksiidi 
heite suhtes, mis aitaks oluliselt rahastada nii transpordi elektrifitseerimist kui ka 
uuendustegevust, näidiseksemplaride tootmist ja vajalike infrastruktuuride loomist; 
juhib tähelepanu võimalusele täiendada kõnealust meedet soodsalt selliste 
piirangutega nagu luba kasutada kesklinnas liikumiseks üksnes elektrisõidukeid 
ning põllumajanduses roheliste taimede kasvatamisel ja koristamisel elektrimasinate 
ja -seadmete kohustuslik kasutamine; on veendunud, et kõnealuse meetme abil on 
võimalik saavutada käegakatsutavaid tulemusi tahkete osakeste heitest tuleneva 
saastumise vähendamisel; juhib tähelepanu Taani piirkondade hiljuti avaldatud 
dokumendile, mille kohaselt võib igal aastal panna 4000 surmajuhtumit sudu (3500) 
ja mürast tingitud stressi (umbes 500) arvele – arv, mida tuleb võrrelda 
maanteeõnnetuste arvuga, mis on Taanis alla 400 hukkunu aastas, kuid millele 
pööratakse suuremat tähelepanu kui sudule;

Or. da

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 147
Lõige 26 a (uus)

26 a. palub komisjonil läbi viia teostatavusuuring seoses süsinikdioksiidi kaardi 
kasutuselevõtuga üksikisikute ja VKEde suhtes, milles oleks ära märgitud lubatud 
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energiatarbimise ja toodetud kasvuhoonegaaside kogus; 

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 148
Lõige 27

27. toetab kohandamisvahendi kehtestamist piiridel, et saavutada süsinikdioksiidi heite 
vähendamise ja liidu majanduse konkurentsivõime säilitamise eesmärgid; palub 
komisjonil toetuda teatavates liikmesriikides läbiviidud uuringutele, et valmistada ette 
kõnesoleva vahendi vastuvõtmist käsitlev aruanne (välja jäetud);

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 149
Lõige 27

27. toetab kohandamisvahendi kasutamise kaalumist piiridel, et saavutada 
süsinikdioksiidi heite vähendamise ja liidu majanduse konkurentsivõime säilitamise 
eesmärgid; palub komisjonil toetuda teatavates liikmesriikides läbiviidud uuringutele, 
et valmistada ette kõnesoleva vahendi võimalikku vastuvõtmist käsitlev aruanne; 
rõhutab siiski, et kohandamisvahendit piiridel peaks rakendama üksnes siis, kui 
jõupingutused saavutada kokkulepe seoses süsinikdioksiidi heite kohustusliku 
vähendamisega rahvusvahelisel tasandil ebaõnnestuvad;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 150
Lõige 27

27. soosib kohandamisvahendi teostatavuse hindamist piiridel kui vahendit, mis 
võimaldaks lisada impordi heitega kauplemise süsteemi, mis aitaks saavutada 
süsinikdioksiidi heite vähendamise ja liidu majanduse konkurentsivõime säilitamise 
eesmärgid; palub komisjonil toetuda teatavates liikmesriikides läbiviidud uuringutele, 
et valmistada ette kõnesoleva vahendi vastuvõtmist käsitlev aruanne ning vajaduse 
korral koostada õigusloomega seotud ettepanek;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Ferreira

Muudatusettepanek 151
Lõige 27

27. toetab kohandamisvahendi kehtestamist piiridel, et hoida eelkõige ära võimalik 
„süsiniku leke”, mis võiks häirida süsinikdioksiidi heite vähendamise ja liidu 
majanduse konkurentsivõime säilitamise kohustuse täitmist; palub komisjonil toetuda 
teatavates liikmesriikides läbiviidud uuringutele, et valmistada ette kõnesoleva 
vahendi vastuvõtmist käsitlev aruanne ning koostada õigusloomega seotud ettepanek;

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 152
Lõige 27

27. toetab kohandamisvahendi kehtestamist piiridel, et saavutada süsinikdioksiidi heite 
vähendamise ja liidu majanduse konkurentsivõime säilitamise eesmärgid; palub 
komisjonil toetuda teatavates liikmesriikides läbiviidud uuringutele, et valmistada 
Euroopa Parlamendi jaoks ette kõnesoleva vahendi vastuvõtmist käsitlev aruanne 
ning koostada õigusloomega seotud ettepanek;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 153
Lõige 27 a (uus)

27 a. palub komisjonil kindlaks määrata keskkonnasõbralikud mehhanismid ja 
kaubanduspoliitika, mis oleksid kooskõlas WTO lepinguga, et hakata tegelema 
kolmandate riikidega seotud probleemidega, kelle suhtes Kyoto protokoll ei kehti, 
ning tagada, et Kyoto protokolli tulevastes versioonides on seda liiki valikud 
selgesõnalisemalt sätestatud; on veendunud, et kaubandusmeetmeid tuleb võtta 
üksnes siis, kui alternatiivsete meetmete abil ei suudeta keskkonnaeesmärke 
saavutada; on veendunud, et kui kaubandusmeetmed on juba võetud, ei tohi neid 
kuidagi piirata, v.a siis, kui see on hädavajalik kõnealuse eesmärgi saavutamiseks, 
ning et need ei tohi põhjustada omavolilist või põhjendamatut diskrimineerimist;



AM\703130ET.doc 47/47 PE398.431v02-00
Freelance-tõlge

ET

Or. nl
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