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28.5.2018 A8-0178/30 

Tarkistus  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen ”Kielletään glyfosaatti 

ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä 

myrkyllisiltä torjunta-aineilta”, 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Tarkistus  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B c kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Bc. katsoo, että on tärkeää vahvistaa 

edelleen viljelijöiden asemaa 

elintarvikeketjussa ja varmistaa reilu 

kilpailu sisämarkkinoilla laatimalla 

oikeudenmukaiset ja avoimet säännöt, 

joissa otetaan huomioon maatalouden 

erityinen luonne tuottajien ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

välisissä suhteissa ketjun alku- ja 

loppupäässä; katsoo, että olisi tarjottava 

kannustimia riskien vähentämiseksi ja 

kriisien ehkäisemiseksi tehokkaasti, myös 

aktiivisilla hallintavälineillä, joilla tarjonta 

voidaan sovittaa vastaamaan paremmin 

kysyntää ja joita viranomaiset voivat ottaa 

käyttöön alakohtaisesti, kuten 

maatalousmarkkinoiden työryhmän 

raportissa todettiin; toteaa, että myös 

sellaiset kilpailukykyyn ja viljelijöiden 

tasapuolisiin toimintaedellytyksiin 

vaikuttavat näkökohdat, jotka eivät kuulu 

YMP:n soveltamisalaan, on otettava 

asianmukaisesti huomioon ja niitä on 

seurattava; 

Bc. katsoo, että on tärkeää vahvistaa 

edelleen viljelijöiden asemaa 

elintarvikeketjussa ja varmistaa reilu 

kilpailu sisämarkkinoilla laatimalla 

oikeudenmukaiset ja avoimet säännöt, 

joissa otetaan huomioon maatalouden 

erityinen luonne tuottajien ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

välisissä suhteissa ketjun alku- ja 

loppupäässä; katsoo, että olisi tarjottava 

kannustimia riskien vähentämiseksi ja 

kriisien ehkäisemiseksi tehokkaasti, myös 

aktiivisilla hallintavälineillä, joilla tarjonta 

voidaan sovittaa vastaamaan paremmin 

EU:n kysyntää ja joita viranomaiset voivat 

ottaa käyttöön alakohtaisesti, kuten 

maatalousmarkkinoiden työryhmän 

raportissa todettiin; toteaa, että myös 

sellaiset kilpailukykyyn ja viljelijöiden 

tasapuolisiin toimintaedellytyksiin 

vaikuttavat näkökohdat, jotka eivät kuulu 

YMP:n soveltamisalaan, on otettava 

asianmukaisesti huomioon ja niitä on 

seurattava; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Tarkistus  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B q kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Bq. katsoo, että maaseudun 

kehittämisessä on suunniteltava erityinen 

toimenpide, jossa keskitytään EU:n 

integroidun tuholaisten torjunnan 

kahdeksaan periaatteeseen, jotta voidaan 

kannustaa vähentämään torjunta-aineiden 

käyttöä ja edistää muiden kuin kemiallisten 

vaihtoehtojen käyttöön ottamista; 

Bq. katsoo, että maaseudun 

kehittämisessä on suunniteltava erityinen 

toimenpide, jossa keskitytään EU:n 

integroidun tuholaisten torjunnan 

kahdeksaan periaatteeseen, jotta voidaan 

kannustaa vähentämään huomattavasti 

torjunta-aineiden käyttöä ja edistää muiden 

kuin kemiallisten vaihtoehtojen käyttöön 

ottamista; 

Or. en 



 

AM\1154522FI.docx  PE621.625v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

28.5.2018 A8-0178/33 

Tarkistus  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 a. painottaa, että YMP:n uudistuksen 

olisi osaltaan edistettävä uuden 

eurooppalaisen elintarvikejärjestelmän 

kehittämistä kestävän kehityksen 

toimintaohjelman (Agenda 2030) ja 

Pariisin ilmastosopimuksen muuttuvan 

luonteen mukaisesti; katsoo, että tätä 

varten tarvitaan ajatusmallin muutosta, 

jossa edettäisiin ”vihreästä 

vallankumouksesta” kohti 

”agroekologista lähestymistapaa” 

maataloustieteen ja -tekniikan kehitystä 

koskevassa kansainvälisessä arvioinnissa 

(IAASTD) esitettyjen johtopäätösten sekä 

oikeutta ruokaan käsittelevän YK:n 

erityisraportoijan suositusten 

(A/HRC/34/48) mukaisesti; toteaa tämän 

edellyttävän, että tunnustetaan 

maatalouden monitoimisuus ja siirrytään 

nopeasti kemikaalien intensiiviseen 

käyttöön perustuvasta monokulttuurista 

kohti monipuolista ja kestävää 

maataloutta, joka perustuu maatalouden 

ekologisiin viljelykäytäntöihin, vahvistaa 

paikallisia elintarvikejärjestelmiä ja 

pienviljelyä ja tukee perinteisiä 

organisaatiomalleja; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Tarkistus  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  6 a. painottaa, että tasavertaisten 

toimintaedellytyksien varmistamiseksi on 

otettava käyttöön EU:n yhteinen 

perustaso, jotta voidaan taata 

kansalaisten oikeus terveeseen 

ympäristöön ja terveelliseen, ravitsevaan 

ruokaan; katsoo, että perustaso olisi 

määritettävä asiaa koskevien säädöksien 

ja kansainvälisten velvoitteiden 

mukaisesti ja siten, että ympäristölle tai 

yhteiskunnalle ei aiheuteta haittaa; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Tarkistus  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  9 a. painottaa, että tarvitaan 

tulosperusteinen lähestymistapa tukiin; 

ehdottaa tämän vuoksi seuraavien 

indikaattoreita koskevien seikkojen 

huomioimista: 

–alan työpaikkojen säilyttäminen ja 

luominen 

–pienten ja keskisuurten 

maatalousyritysten säilyttäminen 

–maaperän terveys ja biologinen 

monimuotoisuus ja taksonien ja lajien 

rikkaus 

–ruokamultakerroksen suojeleminen ja 

luominen ja eroosiota torjuva kasvipeite 

–pienempi ravinnehävikki ja veden 

laadun parantaminen 

–biologinen monimuotoisuus, mukaan 

lukien lintulajien, luonnonvaraisten 

pölyttäjien ja hyönteisten rikkaus ja 

runsaus 

– torjunta-aineriippuvuuden 

vähentäminen ja integroidun 

tuholaistorjunnan1 käyttöönotto;  

______________ 

1 Torjunta-aineiden kestävästä käytöstä 
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annetun direktiivin 2009/128/EY ja 

asetuksen (EY) N:o 1107/2009 67 artiklan 

mukaisesti. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Tarkistus  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  25 a. torjuu maatalouden kehittämisen 

talousarviota koskevan 25 prosentin 

leikkauksen, jota on esitetty 2. toukokuuta 

2018 annetussa ehdotuksessa 

monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2021–

2027; edellyttää, että mikään 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen 

talousarvioon tehtävä leikkaus ei saa 

johtaa nykyiseen YMP:hen verrattuna 

vähemmän kunnianhimoisiin 

tavoitteisiin; 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Tarkistus  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

140 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

140. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä 

joillekin EU:n maatalouden aloille ja 

tarpeellisia EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla maatalousmarkkinoilla 

ja ne hyödyttävät EU:n taloutta yleensä, 

niistä aiheutuu erityisesti pienille ja 

keskisuurille tiloille ja herkille aloille myös 

useita haasteita, esimerkkinä EU:n 

hygienia-, kasvinterveys-, ympäristö- ja 

sosiaalinormien sekä eläinten hyvinvointia 

koskevien normien noudattaminen, jotka 

on otettava huomioon, mikä edellyttää 

yhdenmukaisuutta kauppapolitiikan ja 

tiettyjen YMP:n tavoitteiden välillä mutta 

minkä myötä ei pidä heikentää EU:n 

tiukkoja normeja tai vaarantaa sen 

maaseutualueita; 

140. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä 

suurimmille toimijoille etenkin eräillä 
EU:n maatalouden aloilla ja tarpeellisia 

EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla maatalousmarkkinoilla 

ja ne hyödyttävät EU:n taloutta yleensä, 

niistä aiheutuu erityisesti pienille ja 

keskisuurille tiloille ja herkille aloille myös 

useita haasteita, esimerkkinä EU:n 

hygienia-, kasvinterveys-, ympäristö- ja 

sosiaalinormien sekä eläinten hyvinvointia 

koskevien normien noudattaminen, jotka 

on otettava huomioon, mikä edellyttää 

yhdenmukaisuutta kauppapolitiikan ja 

tiettyjen YMP:n tavoitteiden välillä mutta 

minkä myötä ei pidä heikentää EU:n 

tiukkoja normeja tai vaarantaa sen 

maaseutualueita; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/38 

Tarkistus  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

143 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

143. korostaa, että on edelleen pyrittävä 

lisäämään eurooppalaisten 

maataloustuotteiden pääsyä markkinoille 

mutta lisäksi EU:n maatalouden 

suojelemiseksi tarvitaan riittäviä 

toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon 

alakohtaiset huolenaiheet, kuten 

turvamekanismeja, herkimpien alojen 

jättämistä neuvottelujen ulkopuolelle ja 

vastavuoroisuusperiaatteen soveltamista 

tuotanto-olosuhteisiin, jotta varmistetaan 

tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n 

viljelijöille ja heidän ulkomaisille 

kilpailijoilleen; toteaa painokkaasti, että 

eurooppalaista tuotantoa ei saa vaarantaa 

huonommilla ja heikkolaatuisilla 

tuontituotteilla; 

143. korostaa, että on edelleen pyrittävä 

lisäämään eurooppalaisten 

maataloustuotteiden pääsyä markkinoille 

mutta lisäksi EU:n maatalouden 

suojelemiseksi tarvitaan riittäviä 

toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon 

alakohtaiset huolenaiheet, kuten 

turvamekanismeja, joilla vältetään 

unionin ja kolmansien maiden pienten ja 

keskisuurten tilojen viljelijöihin 

kohdistuvat kielteiset sosioekonomiset 

vaikutukset, herkimpien alojen jättämistä 

neuvottelujen ulkopuolelle ja 

vastavuoroisuusperiaatteen soveltamista 

tuotanto-olosuhteisiin, jotta varmistetaan 

tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n 

viljelijöille ja heidän ulkomaisille 

kilpailijoilleen; toteaa painokkaasti, että 

eurooppalaista tuotantoa ei saa vaarantaa 

huonommilla ja heikkolaatuisilla 

tuontituotteilla; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Tarkistus  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

146 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  146 a. katsoo lisäksi, että EU:n 

markkinoille ei saisi päästää tuotteita, 

joiden tuottamiseksi on kaadettu metsää, 

anastettu maata tai luonnonvaroja tai 

rikottu ihmisoikeuksia; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Tarkistus  40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

168 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

168. toteaa, että on tärkeää ottaa 

mukaan YMP:tä koskevaan 

päätöksentekoprosessiin instituutiot ja 

asiantuntijat, jotka vastaavat biologiseen 

monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen 

ja ilman, maaperän ja veden 

pilaantumiseen vaikuttavista terveys- ja 

ympäristöalan toimintapolitiikoista; 

168. toteaa, että YMP:tä koskevaan 

päätöksentekoprosessiin ja etenkin 

jäsenvaltioiden strategiseen suunnitteluun 

olisi otettava mukaan kaikki asianomaiset 
instituutiot ja asiantuntijat, jotka vastaavat 

biologiseen monimuotoisuuteen, 

ilmastonmuutokseen ja ilman, maaperän ja 

veden pilaantumiseen vaikuttavista 

terveys- ja ympäristöalan 

toimintapolitiikoista; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/41 

Tarkistus  41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

171 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

171. muistuttaa, että nälkä ja 

aliravitsemus kehitysmaissa liittyvät 

suurelta osin ostovoiman puutteeseen ja/tai 

siihen, että maaseudun köyhät eivät ole 

omavaraisia; kehottaa tämän vuoksi EU:ta 

auttamaan aktiivisesti kehitysmaita 

poistamaan niiden oman 

maataloustuotantonsa esteet (esimerkiksi 

heikko infrastruktuuri ja logistiikka); 

171. muistuttaa, että nälkä ja 

aliravitsemus kehitysmaissa liittyvät 

suurelta osin ostovoiman puutteeseen ja/tai 

siihen, että maaseudun köyhät eivät ole 

omavaraisia; kehottaa tämän vuoksi EU:ta 

auttamaan aktiivisesti kehitysmaita 

poistamaan niiden oman 

maataloustuotantonsa esteet (esimerkiksi 

heikko infrastruktuuri ja logistiikka), kuten 

pysäyttämään aggressiiviseen 

vientiohjelmaan kytkeytyvän 

polkumyynnin; 

Or. en 

 

 


