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Tarkistus  1 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

13 artiklan, 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Czesław 

Adam Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel 

Siso, Anne Sander, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, Marijana Petir, Sofia 

Ribeiro, Vladimir Urutchev, Francis Zammit Dimech, Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 2 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimukset (SEUT) 

40 ja 42 artiklan maataloustuotteiden 

yhteisestä markkinajärjestelystä sekä sen, 

missä määrin kilpailusääntöjä sovelletaan 

maataloustuotteiden tuotantoon ja 

kauppaan, 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 2 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 – ottaa huomioon 

perustamissopimuksen 349 artiklan, jossa 

määritetään syrjäisimpien alueiden asema 

ja esitetään perussopimusten näihin 

alueisiin soveltamisen edellytykset, 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 3 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon tuotantoeläinten 

suojelusta 20. heinäkuuta 1998 annetun 

neuvoston direktiivin 98/58/EY, 

Or. nl 

 

Tarkistus  5 

Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 4 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksen nro 4/2014 ”EU:n 

vesipolitiikan tavoitteet on onnistuttu 

sisällyttämään yhteiseen 

maatalouspolitiikkaan vain osittain”, 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 
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Johdanto-osan 4 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 13. maaliskuuta 

2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 228/2013 

unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi 

toteutettavista maatalousalan 

erityistoimenpiteistä ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 247/2006 

kumoamisesta, 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 4 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksen nro 4/2014 ”EU:n 

vesipolitiikan tavoitteet on onnistuttu 

sisällyttämään yhteiseen 

maatalouspolitiikkaan vain osittain”, 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 4 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon direktiivin 

2009/128/EY torjunta-aineiden kestävästä 

käytöstä sekä komission kertomuksen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

jäsenvaltioiden kansallisista 
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toimintasuunnitelmista ja torjunta-

aineiden kestävää käyttöä koskevan 

direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpanon 

edistymisestä, 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 4 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon komission 

yksiköiden valmisteluasiakirjan 

maataloudesta ja kestävästä vesihuollosta, 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 4 c viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon EU:n direktiivin 

2009/128 torjunta-aineiden kestävästä 

käytöstä sekä komission kertomuksen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

jäsenvaltioiden kansallisista 

toimintasuunnitelmista ja direktiivin 

2009/128/EY täytäntöönpanon 

edistymisestä, 

Or. en 

 

Tarkistus  11 
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Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 4 c viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 27. toukokuuta 

2016 annetun komission tiedonannon 

”EU:n ympäristöpolitiikan hyötyjen 

varmistaminen säännöllisten 

täytäntöönpanon arviointien avulla”, 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 5 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 

14. helmikuuta 2018 annetun komission 

tiedonannon ”Uuden, modernin 

monivuotisen rahoituskehyksen avulla 

tuloksiin EU:n painopistealoilla 

vuoden 2020 jälkeen”, 

Or. en 

 

Tarkistus  13 

Sofia Ribeiro, Michel Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 5 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon maatalouden ja 

maaseudun kehittämisen valiokunnan 

lausunnon budjettivaliokunnalle 

seuraavasta monivuotisesta 

rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä 
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monivuotista rahoituskehystä koskevan 

parlamentin kannan valmistelu 

(2017/2052(INI)), 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Sofia Ribeiro, Michel Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 5 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan 

parlamentin mietinnön A8-0048/2018 

seuraavasta monivuotisesta 

rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä 

monivuotista rahoituskehystä koskevan 

parlamentin kannan valmistelu, 

Or. en 

 

Tarkistus  15 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 14. joulukuuta 

2016 antamansa päätöslauselman YMP-

välineistä hintojen epävakauden 

vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla, 

Or. en 

 

Tarkistus  16 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 14. joulukuuta 

2016 antamansa päätöslauselman YMP-

välineistä hintojen epävakauden 

vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla, 

Or. fr 

 

Tarkistus  17 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 

1. maaliskuuta 2018 annetun Euroopan 

parlamentin päätöslauselman EU:n 

mehiläishoitoalan näkymistä ja 

haasteista, 

Or. hr 

 

Tarkistus  18 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 4. huhtikuuta 

2017 antamansa päätöslauselman naisista 

ja heidän asemastaan maaseutualueilla, 

Or. es 

 

Tarkistus  19 

Annie Schreijer-Pierik 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 15. marraskuuta 

2017 antamansa päätöslauselman 

luontoa, ihmisiä ja taloutta koskevasta 

EU:n toimintasuunnitelmasta, 

Or. nl 

 

Tarkistus  20 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 27. huhtikuuta 

2017 antamansa päätöslauselman 

aiheesta ”Viljelysmaiden keskittymistä 

koskeva tilanne EU:ssa: miten 

helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia 

maan hankkimiseen?”, 

Or. es 

 

Tarkistus  21 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 

28. huhtikuuta 2015 antamansa 

päätöslauselman uudesta EU:n 

metsästrategiasta: metsien ja metsäalan 

puolesta, 
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Or. hr 

 

Tarkistus  22 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 1. maaliskuuta 

2018 antamansa päätöslauselman EU:n 

mehiläishoitoalan näkymistä ja 

haasteista, 

Or. fr 

 

Tarkistus  23 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 c viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 27. lokakuuta 

2016 antamansa päätöslauselman 

aiheesta ”Miten YMP voi edistää 

työpaikkojen luomista 

maaseutualueilla?”, 

Or. fr 

 

Tarkistus  24 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 d viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2016 

antamansa päätöslauselman innovoinnin 

ja talouskehityksen tehostamisesta 
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tulevaisuuden tilanhoidossa EU:ssa, 

Or. fr 

 

Tarkistus  25 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 e viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 7. heinäkuuta 

2015 antamansa päätöslauselman EU:n 

maitoalan tulevaisuudennäkymistä: 

maitoalan paketin täytäntöönpanon 

tarkastelu, 

Or. fr 

 

Tarkistus  26 

Nicola Caputo, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 9 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen ”Kielletään glyfosaatti 

ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä 

myrkyllisiltä torjunta-aineilta”, 

Or. en 

 

Tarkistus  27 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 9 a viite (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon eurooppalaisen 

kansalaisaloitteen glyfosaatin 

kieltämisestä ja siirtymisestä torjunta-

aineettomaan ympäristöön, 

Or. en 

 

Tarkistus  28 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon komission 

tiedonannon Euroopan parlamentille, 

neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle sekä alueiden 

komitealle ”Uusi EU:n metsästrategia: 

metsien ja metsäalan puolesta”, 

Or. hr 

 

Tarkistus  29 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon komission 

20. syyskuuta 2013 antaman tiedonannon 

”Uusi EU:n metsästrategia: metsien ja 

metsäalan puolesta”, 

Or. en 

 

Tarkistus  30 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon EU:n 

metsästrategian, 

Or. en 

 

Tarkistus  31 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 

maatalousmarkkinoiden työryhmän 

marraskuussa 2016 antaman raportin ja 

päätelmät ”Improving Market Outcomes: 

enhancing the position of farmers in the 

supply chain”, 

Or. en 

 

Tarkistus  32 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 40 valtion (EU:n 

jäsenvaltiot ja naapurimaat) maaseudun 

edustajien kolmannessa Euroopan 

maaseutuparlamentissa 16. lokakuuta 

2017 antaman julkilausuman, 

Or. en 
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Tarkistus  33 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan 

parlamentin mietinnön XXX EU:n 

lampaan- ja vuohenliha-alan 

nykytilanteesta ja 

tulevaisuudennäkymistä, 

Or. en 

 

Tarkistus  34 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan 

parlamentin mietinnön XXX EU:n 

lampaan- ja vuohenliha-alan 

nykytilanteesta ja 

tulevaisuudennäkymistä, 

Or. en 

 

Tarkistus  35 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 – ottaa huomioon Euroopan 

komission pyynnöstä vuosina 2015 ja 

2016 järjestetyn Euroopan 

lampaanlihafoorumin suositukset, 

Or. en 

 

Tarkistus  36 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan 

komission pyynnöstä vuosina 2015 ja 

2016 järjestetyn Euroopan 

lampaanlihafoorumin suositukset, 

Or. en 

 

Tarkistus  37 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon oma-aloitteisen 

mietinnön unionin strategiasta 

valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi 

(2017/2116(INI)), 

Or. fr 

 

Tarkistus  38 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 c viite (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon oma-aloitteisen 

mietinnön EU:n lampaan- ja vuohenliha-

alan nykytilanteesta ja 

tulevaisuudennäkymistä 

(2017/2117(INI)), 

Or. fr 

 

Tarkistus  39 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Younous 

Omarjee 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 d viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 15. joulukuuta 

2016 annetun komission kertomuksen 

unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi 

toteutettavien maatalousalan 

erityistoimenpiteiden järjestelmän (Posei) 

täytäntöönpanosta, 

Or. fr 

 

Tarkistus  40 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 d viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 15. joulukuuta 

2016 annetun komission kertomuksen 

unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi 

toteutettavien maatalousalan 

erityistoimenpiteiden järjestelmän (Posei) 

täytäntöönpanosta, 

Or. fr 
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Tarkistus  41 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 d viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon vuonna 2016 

julkaistun erityiseurobarometrin 442 

”Attitudes of Europeans towards Animal 

Welfare”, joka koskee eurooppalaisten 

asenteita eläinten hyvinvointia kohtaan, 

Or. nl 

 

Tarkistus  42 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 d viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon YMP:tä koskevan 

metatutkimuksen ”Is the CAP fit for 

purpose? An evidence-based fitness check 

assessment” (Pe’er et al, 2017, German 

Centre for Integrative Biodiversity 

Research, iDiv), 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 e viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 – ottaa huomioon YK:n prosessin, 

joka johti maataloustieteen ja -tekniikan 

kehitystä koskevaan kansainväliseen 

arviointiin (IAASTD), jossa arvioitiin 

elintarvikkeiden ja kestävän kehityksen 

potentiaalia, 

Or. en 

 

Tarkistus  44 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 f viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon oikeutta ruokaan 

käsittelevän YK:n erityisraportoijan 

raportin (A/HRC/34/48), 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata 

kansalaisten vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen 

tarkoituksena on antaa EU:n 

maatalousalalle mahdollisuus vastata 

kansalaisten vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 
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vaatimuksia; 

Or. fr 

 

Tarkistus  46 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata 

kansalaisten vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka, jota on 

vapautettu asteittain; toteaa, että YMP:n 

avulla EU:n maatalousalan pitäisi voida 

vastata kansalaisten vaatimuksiin, jotka 

koskevat elintarviketurvan ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden, laadun ja 

kestävyyden lisäksi myös 

ympäristönsuojelua, ilmastonmuutostoimia 

ja eläinten hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

Or. fr 

 

Tarkistus  47 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata kansalaisten 

vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata kansalaisten 

vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 
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turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, luonnon 

monimuotoisuuden ja luonnonvarojen 

suojelua, ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  48 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata kansalaisten 

vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka, mutta että 

YMP:n osalta on tehtävä paljon, jotta 

EU:n maatalousala voi vastata kansalaisten 

vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  49 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 
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komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata kansalaisten 

vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin ja maailmanlaajuisesti 

strategisesti merkittävä politiikka ja sen 

avulla EU:n maatalousala voi vastata 

kansalaisten vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  50 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata kansalaisten 

vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata kansalaisten 

vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristön kestävää 

kehitystä, ilmastonmuutostoimia ja 

eläinten hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia sekä työllisyysvaikutuksia; 

Or. it 

 

Tarkistus  51 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata 

kansalaisten vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maa- ja metsätalousala voi vastata 

kansalaisten vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia, 

ekosysteemipalveluja ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  52 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata 

kansalaisten vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka, jonka avulla 

EU:n maatalousalan on vastattava 

kansalaisten oikeutettuihin vaatimuksiin, 

jotka koskevat elintarviketurvan ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden, laadun ja 

kestävyyden lisäksi myös 

ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia, luonnon 

monimuotoisuutta ja eläinten hyvinvointia 

koskevia tiukkoja vaatimuksia; 

Or. en 
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Tarkistus  53 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata kansalaisten 

vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata kansalaisten 

vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia, maaseudun 

kehittämistä ja eläinten hyvinvointia 

koskevia tiukkoja vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata kansalaisten 

vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

yksi EU:n vanhimpia ja yhdennetyin 

politiikka ja sen avulla EU:n maatalousala 

voi vastata kansalaisten vaatimuksiin, jotka 

koskevat elintarviketurvan ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden, laadun ja 

kestävyyden lisäksi myös 

ympäristönsuojelua, ilmastonmuutostoimia 

ja eläinten hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

Or. en 
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Tarkistus  55 

Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Karin 

Kadenbach, Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata kansalaisten 

vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata kansalaisten 

vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia, terveyttä ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  56 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja sen avulla 

EU:n maatalousala voi vastata 

kansalaisten vaatimuksiin, jotka koskevat 

elintarviketurvan ja elintarvikkeiden 

turvallisuuden, laadun ja kestävyyden 

lisäksi myös ympäristönsuojelua, 

ilmastonmuutostoimia ja eläinten 

hyvinvointia koskevia tiukkoja 

A. ottaa huomioon, että ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta annetussa 

komission tiedonannossa todetaan, että 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on 

EU:n yhdennetyin politiikka ja suurin 

menoerä ja että EU:n maatalousalan 

pitäisi vastata kansalaisten vaatimuksiin, 

jotka koskevat elintarviketurvan ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden, laadun ja 

kestävyyden lisäksi myös 

ympäristönsuojelua, ilmastonmuutostoimia 

ja eläinten hyvinvointia koskevia tiukkoja 
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vaatimuksia; vaatimuksia; 

Or. nl 

 

Tarkistus  57 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. ottaa huomioon, että YMP:n 

muutos kohti kestävää maataloutta ja 

eriteltyä rahoitusta on välttämätön, koska 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksessa nro 21/2017 

todetaan, että YMP:n viherryttäminen 

sellaisena kuin sitä parhaillaan 

toteutetaan ei todennäköisesti saavuta sen 

tavoitteita, pääasiassa vähäisten 

vaatimusten vuoksi, jotka vastaavat 

pääosin tavanomaisia viljelykäytäntöjä, ja 

että EU:n koko maatalousmaasta vain 

noin viisi prosenttia oli osoitettu uuteen 

käyttötarkoitukseen viherryttämisen 

seurauksena; 

Or. en 

 

Tarkistus  58 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. ottaa huomioon, että 2000-luvulla 

tapahtuvaksi ennakoidun maapallon 

pinnan keskilämpötilan nousun laajuus ja 

sen välittömät seuraukset ilmasto-

olosuhteissa edellyttävät 

elintarvikejärjestelmää, joka on 
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ympäristön kannalta kestävä, takaa 

turvallisen ja runsaan tuotannon eikä jätä 

unionia riippuvaiseksi muista 

markkinoista; 

Or. en 

 

Tarkistus  59 

Paul Brannen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. ottaa huomioon, että 

agroekologiaan, myös peltometsäviljelyyn 

perustuvat käytännöt ovat ainoita, jotka 

mainitaan EU:n ilmastotoimia 

maankäytön, maankäytön muutoksen ja 

metsätalouden aloilla koskevassa 

asetuksessa tehokkaina 

ilmastonmuutoksen 

hillitsemistoimenpiteinä sekä keinoina 

mukautua ilmastonmuutokseen ja 

vahvistaa maatalouden selviytymiskykyä; 

Or. en 

 

Tarkistus  60 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. ottaa huomioon, että YMP:tä on 

uudistettava nyt, jotta sillä voidaan 

vastata paremmin sen ensisijaisena 

kohteena olevien viljelijöiden mutta myös 

kaikkien kansalaisten tarpeisiin; 

Or. fr 
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Tarkistus  61 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. toteaa, että yhteiskunnassa 

vaaditaan selvästi, että EU:n 

elintarvikepolitiikka ei voi jatkua 

nykyisellään ja että on parannettava 

YMP:n vaikutuksia ympäristöön, 

väestöön ja eläinten terveyteen sekä sen 

yhteiskunnallisia vaikutuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  62 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. ottaa huomioon, että YMP:llä on 

yleishyödyllisten palvelujen yhteydessä 

mahdollisuus varmistaa maaseutu- ja 

vuoristoalueiden dynaamisuus; 

Or. fr 

 

Tarkistus  63 

Jens Rohde, Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. toteaa, että nykyisen YMP:n 

muutosten on perustuttava strategisiin 
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tavoitteisiin vahvistaa kilpailukykyä ja 

varmistaa terveelliset ja turvalliset 

elintarvikkeet; 

Or. en 

 

Tarkistus  64 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A b. toteaa, että 17 kestävän kehityksen 

tavoitetta esittävät uusia ja selkeitä 

keinoja vuoden 2020 jälkeiselle YMP:lle; 

Or. en 

 

Tarkistus  65 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että perheviljelmiin 

perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

B. toteaa, että työpaikkoja luovan, 

oikeudenmukaisen ja kestävän sekä 

sellaisiin elinkelpoisiin perheviljelmiin, 

jotka ovat saatavilla ja jotka voidaan 

siirtää seuraaville sukupolville, 
perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä (elintarvikkeita ja muita 

tuotteita sekä palveluja), joita Euroopan 

kansalaiset haluavat; 

Or. fr 
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Tarkistus  66 

Paul Brannen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että perheviljelmiin 

perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

B. toteaa, että Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden ja 

metsänhoidon yleinen tavoite 

ilmastonmuutoksen lieventämisen ja 

siihen mukautumisen sekä luonnon 

monimuotoisuuden kaltaisten 

moninaisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
on edelleen keskeisessä asemassa, jotta 

saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

Or. en 

 

Tarkistus  67 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että perheviljelmiin 

perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

B. toteaa, että kestäviin 

maatalouskäytäntöihin perustuvan 

Euroopan unionin monimuotoisen 

maatalouden yleinen tavoite on edelleen 

keskeisessä asemassa, jotta saadaan aikaan 

myönteisiä ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan 

julkisia hyödykkeitä, joita Euroopan 

kansalaiset ovat ilmaisseet kannattavansa; 

Or. en 

 

Tarkistus  68 
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Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että perheviljelmiin 

perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

B. toteaa, että myös perheviljelmien 

toimintaan perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen ja monipuolisen 

maatalouden yleinen tavoite on edelleen 

keskeisessä asemassa, jotta suojellaan 

maaseutumaisemaa ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

Or. it 

 

Tarkistus  69 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että perheviljelmiin 

perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

B. toteaa, että pientiloihin ja 

perheviljelmiin perustuvan Euroopan 

unionin monimuotoisen maatalouden 

yleinen tavoite on edelleen keskeisessä 

asemassa, jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja minimoidaan 

kielteiset ulkoisvaikutukset ja tuotetaan 

julkisia hyödykkeitä, joita Euroopan 

kansalaiset haluavat; 

Or. en 

 

Tarkistus  70 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että perheviljelmiin 

perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

B. toteaa, että perheviljelmiin 

perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden ja 

metsätalouden yleinen tavoite on edelleen 

keskeisessä asemassa, jotta saadaan aikaan 

myönteisiä ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan 

julkisia hyödykkeitä, joita Euroopan 

kansalaiset haluavat; 

Or. it 

 

Tarkistus  71 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että perheviljelmiin 

perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

B. toteaa, että perheviljelmiin 

perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maa- ja metsätalouden 

yleinen tavoite on edelleen keskeisessä 

asemassa, jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

Or. en 

 

Tarkistus  72 

Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että perheviljelmiin 

perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

B. toteaa, että perheviljelmiin ja 

pientiloihin perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 
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ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että perheviljelmiin 

perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

B. toteaa, että perheviljelmiin ja 

metsätalouteen perustuvan Euroopan 

unionin monimuotoisen maatalouden 

yleinen tavoite on edelleen keskeisessä 

asemassa, jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

Or. en 

 

Tarkistus  74 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että perheviljelmiin 

perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

B. toteaa, että Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

Or. en 
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Tarkistus  75 

Fredrick Federley, Hilde Vautmans 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. toteaa, että perheviljelmiin 

perustuvan Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalouden yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

B. toteaa, että Euroopan unionin 

monimuotoisen maatalousalan yleinen 

tavoite on edelleen keskeisessä asemassa, 

jotta saadaan aikaan myönteisiä 

ulkoisvaikutuksia ja tuotetaan julkisia 

hyödykkeitä, joita Euroopan kansalaiset 

haluavat; 

Or. en 

 

Tarkistus  76 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. toteaa, että YMP:n tavoitteiden 

olisi oltava elintarviketurvallisuuden ja 

omavaraisuuden takaaminen sekä EU:n 

maatalousjärjestelmien ja alueiden 

kestokyvyn ja kestävän kehityksen 

varmistaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  77 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 B a. katsoo, että on erittäin tärkeää 

jarruttaa nykyistä vallan keskittymistä 
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suurille kauppaketjuille ja suurille 

teollisille toimijoille ja kääntää tämä 

suuntaus; 

Or. pt 

 

Tarkistus  78 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt 

otettava aikaisempiin uudistuksiin 

perustuva uusi askel; 

C. ottaa huomioon, että yli 25 vuoden 

ajan YMP:tä on säännöllisesti uudistettu, 

koska Euroopan maataloutta on avattu 

kansainvälisille markkinoille ja se on 

joutunut kohtaamaan uusia haasteita, 

kuten ympäristön ja ilmaston 

muuttuminen, mutta tässä jatkuvassa 

mukautusprosessissa on nyt otettava uusi 

askel, jotta YMP:tä voidaan 

yksinkertaistaa, nykyaikaistaa ja jotta sen 

suuntaa voidaan muuttaa siten, että sillä 

turvataan viljelijöiden tulot ja vastataan 

tehokkaammin koko yhteiskunnan 

odotuksiin, etenkin elintarvikkeiden, 

ympäristön, ilmaston, kansanterveyden 

sekä työllisyyden laadun ja turvallisuuden 

aloilla; 

Or. fr 

 

Tarkistus  79 

Martin Häusling 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 
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vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt 

otettava aikaisempiin uudistuksiin 

perustuva uusi askel; 

vastaavaksi, mutta tähän mennessä 

ympäristö- ja ilmastoasioita ei ole otettu 

huomioon lähimainkaan riittävästi 

YMP:n suunnittelussa, ja että näihin 

asioihin on lopultakin keskityttävä 

jatkokehitysprosessissa; 

Or. de 

 

Tarkistus  80 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt 

otettava aikaisempiin uudistuksiin 

perustuva uusi askel; 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta vaikutukset ovat olleet 

rajallisia; 

Or. en 

 

Tarkistus  81 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt 

otettava aikaisempiin uudistuksiin 

perustuva uusi askel; 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta aiemmilla 

uudistuksilla, joita ovat olleet tuen 

irrottaminen tuotannosta, yhden yhteisen 

markkinajärjestelyn käyttöönotto ja 

sopimusten teko, ei ole voitu säilyttää 
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viljelijöiden tuloja asianmukaisella 

tasolla; 

Or. fr 

 

Tarkistus  82 

Matt Carthy 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt 

otettava aikaisempiin uudistuksiin 

perustuva uusi askel; 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta nyt se on edennyt 

vaiheeseen, jossa pienet päällekkäiset 

mukautukset eivät ole riittäviä, vaan 

tarvitaan radikaalimpaa nykyaikaistamis- 

ja yksinkertaistamisohjelmaa toivottujen 

tulosten aikaansaamiseksi viljelijöille; 

Or. en 

 

Tarkistus  83 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt 

otettava aikaisempiin uudistuksiin 

perustuva uusi askel; 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamisprosessissa on nyt otettava 

aikaisempiin uudistuksiin perustuva uusi 

askel aidon yksinkertaistamisen lisäksi, 

jota ei sitoumuksista huolimatta ole tähän 

mennessä toteutettu; 

Or. en 
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Tarkistus  84 

Richard Ashworth 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt 

otettava aikaisempiin uudistuksiin 

perustuva uusi askel; 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt 

otettava aikaisempiin uudistuksiin 

perustuva uusi askel varmistaen samalla 

politiikan varmuus ja alan taloudellinen 

turva; 

Or. en 

 

Tarkistus  85 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt 

otettava aikaisempiin uudistuksiin 

perustuva uusi askel; 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt 

otettava aikaisempiin uudistuksiin 

perustuva uusi askel, jotta saadaan aikaan 

kestäviä maaseutualueita ja varmistetaan 

eurooppalaisten ilmasto- ja 

ympäristötavoitteiden saavuttaminen; 

Or. en 
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Tarkistus  86 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt 

otettava aikaisempiin uudistuksiin 

perustuva uusi askel; 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt 

otettava aikaisempiin uudistuksiin 

perustuva uusi askel 

elintarvikevarmuuteen, ympäristön 

suojeluun ja ilmastonmuutokseen 

liittyviin haasteisiin vastaamiseksi ja 

EU:n lisäarvon kasvattamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  87 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis- ja 

yksinkertaistamisprosessissa on nyt 

otettava aikaisempiin uudistuksiin 

perustuva uusi askel; 

C. ottaa huomioon, että vuosien 

kuluessa YMP:tä on ohjelmoitu 

säännöllisesti uudelleen uusia haasteita 

vastaavaksi, mutta tässä jatkuvassa 

nykyaikaistamis-, yksinkertaistamis- ja 

viherryttämisprosessissa on nyt otettava 

aikaisempiin uudistuksiin perustuva uusi 

askel; 

Or. fr 
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Tarkistus  88 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. ottaa huomioon, että peräkkäiset 

YMP:n uudistukset vuodesta 1992 alkaen 

ovat lisänneet Euroopan 

elintarviketeollisuuden kilpailukykyä 

sallimalla sille maatalousraaka-aineiden 

ostamisen alhaisin ja kohtuullisin 

hinnoin ja nyt on tullut aika keskittyä 

muihin YMP:n tavoitteisiin, jotka liittyvät 

muun muassa viljelijöiden elintasoon, 

ympäristöön, ilmastonmuutokseen ja 

kansanterveyteen; 

Or. fr 

 

Tarkistus  89 

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. ottaa huomioon, että uuden 

YMP:n avulla on ratkaistava viimein 

kilpailukyvyn ja kestävyyden välinen 

dilemma, joka koskee kahta EU:ssa 

esiintyvää maatalouden muotoa, jotka 

ovat molemmat välttämättömiä ja 

kykenevät toimimaan kestävällä tavalla ja 

joiden tarpeet eroavat toisistaan siten, että 

toinen tarvitsee pääasiassa asianmukaisia 

markkinavälineitä ja toinen tehokkaita 

tulotukia; 

Or. es 

 

Tarkistus  90 
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Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Gabriel Mato, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. toteaa, että EU:n maatalous on 

taloudelliselta, teknologiselta ja 

ympäristön kannalta käännekohdassa ja 

että tarvitaan vahvaa ja uudistunutta 

EU:n tason kunnianhimoa tuomaan 

EU:n maatalousalalle näkyvyyttä ja 

varmuutta brexitin sekä monenvälisen ja 

kahdenvälisen kauppaohjelman 

vaikutuksista seuraavien haasteiden 

osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  91 

Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. toteaa, että luonnonmukainen 

viljely suojelee ympäristöä, minimoi 

maaperän vaurioitumista, edistää 

biologista monimuotoisuutta, toimii ilman 

torjunta-aineita ja suojelee siten 

pohjavettä pilaavilta aineilta, mutta sen 

myönteisiä vaikutuksia ei juuri 

kunnioiteta nykymuotoisessa YMP:ssä; 

Or. de 

 

Tarkistus  92 

Angélique Delahaye 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. toteaa, että alakohtaisena ja 

yhteisenä politiikkana YMP:n olisi 

rohkaistava jokaista maanviljelijää 

vastaamaan ympäristöhaasteisiin ja 

vahvistettava heidän panoksiaan sekä 

edistettävä siirtymää sellaiseen 

maatalouteen, jossa yhdistyvät 

taloudelliset ja ympäristöön liittyvät 

suoritusstandardit; 

Or. en 

 

Tarkistus  93 

Paul Brannen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. toteaa, että Euroopan parlamentin 

2. helmikuuta 2016 antamassa 

päätöslauselmassa biologista 

monimuotoisuutta koskevan EU:n 

strategian väliarvioinnista tunnustetaan, 

että yhteisessä maatalouspolitiikassa 

kaudelle 2013–2020 tuettiin myös 

ympäristön kannalta haitallisia 

toimintoja, ja vaaditaan niistä 

luopumista; 

Or. en 

 

Tarkistus  94 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, 

Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 



 

AM\1148602FI.docx 43/159 PE619.267v01-00 

 FI 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. toteaa, että maaseutuyhteisöjen 

käytettävissä rakenne- ja 

koheesiorahastojen kautta on muita 

välineitä, joita ei välttämättä ole 

synergisoitu YMP:n kanssa, vaikka tämä 

auttaisi alueita lisäämään 

kilpailukykyään nopeammin; 

Or. en 

 

Tarkistus  95 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. toteaa, että nykyinen YMP lisäsi 

tuotannon keskittämistä, tehotuotantoa ja 

eläinten kaltoinkohtelua, pahensi 

alueellisia epäsymmetrioita ja ulkoista 

riippuvuutta maataloustuotteista, mikä 

suosii suurimpia ja rikkaimpia talouksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  96 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. toteaa, että koontiasetuksessa 

säädetään jo YMP:n aidosta 

yksinkertaistamisesta ja niiden 

toimenpiteiden merkittävästä 

parantamisesta, joilla pyritään 

edistämään maanviljelijöiden sietokykyä 

ja parantamaan heidän asemaansa 

elintarvikeketjussa; 
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Or. en 

 

Tarkistus  97 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a. toteaa, että kohtaamme edelleen 

yhä kiireellisempiä haasteita, kuten 

pientilojen jatkuvaa vähenemistä, maan 

keskittymistä ja ilmastonmuutoksen sekä 

luonnon monimuotoisuuden, veden ja 

ilman laadun heikkenemisen ja kasvavaa 

maaperän eroosiota1 a; 

 _________________ 

 1 a State of the Environment Report, 

Euroopan ympäristökeskus, 2015. 

Or. en 

 

Tarkistus  98 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C b. toteaa, että näistä monet 

vaarantavat maatalousjärjestelmiemme 

hedelmällisyyden ja tuottavuuden pitkällä 

aikavälillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  99 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C c kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C c. toteaa, että nyt tarvitaan seuraava, 

aiempiin uudistuksiin perustuva askel 

tässä jatkuvassa uudistusprosessissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  100 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja 

että se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

D. toteaa, että vaikka komissio on 

antanut YMP:n uudistusta käsittelevälle 

tiedonannolleen otsikon ”Ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuus”, se ei ole 

antanut minkäänlaisia takeita 

ensimmäisen pilarin ja sen määrärahojen 

säilyttämisestä ja että nämä seikat on 

ehdottomasti mainittava luonnoksessa 

sekä varmistettava aidosti paitsi EU:n 

tasolla myös jäsenvaltioiden ja alueiden 

tasolla viljelijöitä koskeva 

yksinkertaistaminen ja joustavuus 

lisäämättä jäsenvaltioita koskevia uusia 

rajoitteita ja näin ollen uusia mutkikkaita 

rakenteita; 

Or. fr 

 

Tarkistus  101 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja 

että se on tervetullut edellyttäen, että 
varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli, joka on keskeisellä 

sijalla ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa, ei ole 

kovin täsmällinen, mutta muodostaa 

kuitenkin perustan, vaikkakin 

puutteellisen, YMP:n todellista poliittista 

uudistamista koskevalle työlle; toteaa, että 

tällä mallilla olisi paitsi varmistettava 

aidosti yksinkertaistaminen EU:n, 

jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla myös 

tarjottava viljelijöille enemmän 

mahdollisuuksia joustavuuteen ja 

vapauteen tuleviin muutoksiin 

mukautumisessa, jotta ne voisivat aloittaa 

kestävään kehitykseen johtavan prosessin; 

Or. fr 

 

Tarkistus  102 

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 

Ricardo Serrão Santos, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Maria 

Gabriela Zoană, Nicola Caputo, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli, joka on keskeisellä 

sijalla ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa, 

käsittää useita sen täytäntöönpanoon 

liittyviä epävarmuustekijöitä ja että se voi 

olla tervetullut edellyttäen, että se ei johda 

YMP:n uudelleen kansallistamiseen, ei 

haittaa sisämarkkinoiden asianmukaista 

toimintaa ja että sillä varmistetaan aidosti 

paitsi EU:n tasolla myös jäsenvaltioiden ja 

alueiden tasolla viljelijöitä koskeva 

yksinkertaistaminen ja joustavuus 

lisäämättä jäsenvaltioita koskevia uusia 

rajoitteita ja näin ollen uusia mutkikkaita 

rakenteita; 

Or. en 
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Tarkistus  103 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

sitä on arvioitava huolellisesti, jotta 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

soveltamisen joustavuus ja selkeys 

lisäämättä jäsenvaltioita koskevia uusia 

rajoitteita ja näin ollen uusia mutkikkaita 

rakenteita, kansallistamatta YMP:ta 

uudelleen ja heikentämättä unionin 

asemaa; 

Or. it 

 

Tarkistus  104 

Elsi Katainen, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Pavel 

Telička, Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

edunsaajia koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita ja että 
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samalla turvataan sisämarkkinoiden 

toiminta ja yhdenvertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  105 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

edunsaajia koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus vaarantamatta 

kunnianhimoisia poliittisia tavoitteita; 

toteaa, että uudessa 

täytäntöönpanomallissa olisi myös 

asetettava selkeät ja kunnianhimoiset 

tavoitteet ja otettava käyttöön 

valvontamekanismit, jotka jäsenvaltiot 

kykenevät panemaan täytäntöön; 

Or. en 

 

Tarkistus  106 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 
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koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti yksinkertaistaminen 

edunsaajille paitsi EU:n tasolla myös 

jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla sekä 

maanviljelijöille ja metsänomistajille 

lisäämättä jäsenvaltioita koskevia uusia 

rajoitteita sen täytäntöönpanossa ja näin 

ollen uusia mutkikkaita rakenteita ja 

varmistaen viljelijöitä koskevan 

joustavuuden; 

Or. en 

 

Tarkistus  107 

Mairead McGuinness 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita, jotka 

johtaisivat viivästyksiin kansallisten 

strategioiden täytäntöönpanossa; 

Or. en 

 

Tarkistus  108 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se voi osoittautua hyödylliseksi 

edellyttäen, että varmistetaan aidosti paitsi 

EU:n tasolla myös jäsenvaltioiden ja 

alueiden tasolla viljelijöitä paikan päällä 

koskeva yksinkertaistaminen ja joustavuus 

lisäämättä jäsenvaltioita koskevia uusia 

rajoitteita tai vaarantamatta YMP:n 

yhtenevyyttä ja näin ollen uusia 

mutkikkaita rakenteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  109 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden, alueiden ja 

paikallisella tasolla viljelijöitä koskeva 

yksinkertaistaminen ja joustavuus 

varmistaen samalla korkeat 

ympäristötavoitteet ja lisäämättä 

jäsenvaltioita koskevia uusia rajoitteita ja 

näin ollen uusia mutkikkaita rakenteita; 

Or. fr 

 

Tarkistus  110 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus ja että varmistetaan uuden 

YMP:n tavoitteiden täyttyminen lisäämättä 

jäsenvaltioita koskevia uusia rajoitteita ja 

näin ollen uusia mutkikkaita rakenteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  111 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti EU:n tasolla, 

jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva aito 

yksinkertaistaminen, joustavuus ja 

oikeusvarmuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita sen 

täytäntöönpanossa ja näin ollen uusia 

mutkikkaita rakenteita; 

Or. en 
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Tarkistus  112 

James Nicholson 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden, alueiden ja 

maatilojen tasolla viljelijöitä koskeva 

yksinkertaistaminen ja joustavuus 

lisäämättä jäsenvaltioita koskevia uusia 

rajoitteita ja näin ollen uusia mutkikkaita 

rakenteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  113 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustavuus lisäämättä jäsenvaltioita 

koskevia uusia rajoitteita ja näin ollen 

uusia mutkikkaita rakenteita; 

D. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli on keskeisellä sijalla 

ruoan ja maanviljelyn tulevaisuutta 

koskevassa komission tiedonannossa ja että 

se on tervetullut edellyttäen, että 

varmistetaan aidosti paitsi EU:n tasolla 

myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla 

viljelijöitä koskeva yksinkertaistaminen ja 

joustava sovellettavuus lisäämättä 

jäsenvaltioita koskevia uusia rajoitteita ja 

näin ollen uusia mutkikkaita rakenteita; 

Or. en 
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Tarkistus  114 

Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. katsoo, että tulevan YMP:n 

rahoituksen on liityttävä selkeään 

yhteiskunnalliseen lisäarvoon, kuten 

esimerkiksi kestävään maatalouteen, 

ympäristönsuojelun tasoon, 

ilmastonmuutokseen ja eläinten 

hyvinvointiin, jotta tämä osa EU:n 

talousarviosta voidaan perustella 

eurooppalaisille veronmaksajille; 

Or. en 

 

Tarkistus  115 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. katsoo, että tällaisella uudella 

täytäntöönpanomallilla olisi varmistettava 

EU:n ja eurooppalaisten 

maanviljelijöiden välinen suora suhde; 

Or. en 

 

Tarkistus  116 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 D a. katsoo, että tällaisella uudella 

täytäntöönpanomallilla olisi varmistettava 

EU:n ja eurooppalaisten 

maanviljelijöiden välinen suora suhde; 

Or. en 

 

Tarkistus  117 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 

edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla; 

E. katsoo, että YMP:llä taataan 

välttämättömiä tuloja valtaosalle 

viljelijöistä, mutta nykymuodossaan sillä 

ei pystytä varmistamaan, että 

maataloustuotteiden myyntihinnat ovat 

korkeammat kuin viljelijöiden 

tuotantohinnat; katsoo myös, että 

tuotannon keskittymisestä ja 

tehostumisesta sekä tuottavuuden kasvusta 

huolimatta maataloustulot ovat edelleen 

alhaisemmat kuin muilla toimialoilla, ja 

kriisiaikoina monet viljelijät tuottavat 

tappiolla; 

Or. fr 

 

Tarkistus  118 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli hintojen ja maataloustulojen 

epävakauden korjaamisessa, koska 

tuotannon keskittymisestä, 

erikoistumisesta ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 
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edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla; 

edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla, etenkin sen vuoksi, että 

tuotettu lisäarvo kasautuu 

elintarvikeketjun muihin osiin; toteaa, 

että ennen kaikkea nykytilanne näyttää 

osoittavan, että tuotokseen perustuva 

malli ei ole enää asianmukainen, koska 

sillä tuotetaan heikkoja taloudellisia 

tuloksia muun muassa työllisyyden alalla 

eikä sillä tueta riittävästi luonnonvarojen 

suojelua eikä ilmaston lämpenemisen 

torjuntaa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  119 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 

edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla; 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tulot ovat edelleen 

alhaisemmat kuin muilla toimialoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  120 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava E. katsoo, että YMP:llä on oltava 
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tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 

edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla; 

tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja tuottajahintojen 

epävakauden korjaamisessa, koska 

tuotannon keskittymisestä ja 

tehostumisesta sekä tuottavuuden kasvusta 

huolimatta ne ovat edelleen alhaisemmat 

kuin muilla toimialoilla; 

Or. es 

 

Tarkistus  121 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Elsi Katainen, Jens Rohde, Hilde Vautmans, Ulrike 

Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 

edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla; 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli alan kilpailukyvyn 

vahvistamisessa ja maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 

edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  122 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 
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edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla; 

edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla, mikä vaarantaa 

maaseutualueiden elinkelpoisuuden; 

Or. en 

 

Tarkistus  123 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 

edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla; 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 

edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla ja verrattuna EU:n 

tärkeimpiin kilpailijoihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  124 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 

edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla; 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli tuottajien tulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 

edelleen keskimäärin alhaisemmat kuin 

muilla toimialoilla; 

Or. en 
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Tarkistus  125 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 

edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla; 

E. katsoo, että YMP:llä on oltava 

tärkeä rooli maataloustulojen 

pysähtyneisyyden ja epävakauden 

korjaamisessa, koska tuotannon 

keskittymisestä ja tehostumisesta sekä 

tuottavuuden kasvusta huolimatta ne ovat 

edelleen alhaisemmat kuin muilla 

toimialoilla ja verrattuna EU:n 

tärkeimpiin kilpailijoihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  126 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. katsoo, että YMP:llä on tärkeä 

tehtävä sen varmistamisessa, että kaikki 

maanviljelijät, myös YMP:ssä tähän 

mennessä sivuutetut pienviljelijät, saavat 

oikeudenmukaiset ja kannattavat tulot, ja 

että tähän on pyrittävä tähtäämällä 

kestävän talouden malliin, joka tukee 

alueellisia ja paikallisia talouksia; toteaa, 

että niiden on perustuttava lyhyiden 

toimitusketjujen kehittämiseen ja 

maatalouden ekosysteemitoimintojen 

lisäämiseen sekä ympäristöjen rajoitusten 

huomioon ottamiseen, jotta varmistetaan 

kestokyky ja pitkän aikavälin tuottavuus; 

Or. en 
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Tarkistus  127 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. toteaa, että suorilla tuilla 

mahdollistetaan vakauden ensimmäinen 

merkittävä kerros ja maataloustulojen 

turvaverkko, koska ne muodostavat 

merkittävän osan vuotuisesta 

maataloustulosta tai jopa 100 prosenttia 

maataloustulosta tietyillä alueilla, ja 

niiden olisi edelleen mahdollistettava 

maanviljelijöille yhdenvertaiset 

kilpailumahdollisuudet kolmansien 

maiden kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  128 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. toteaa, että suorilla tuilla 

mahdollistetaan vakauden ensimmäinen 

merkittävä kerros ja maataloustulojen 

turvaverkko, koska ne muodostavat 

merkittävän osan vuotuisesta 

maataloustulosta tai jopa 100 prosenttia 

maataloustulosta tietyillä alueilla, ja 

niiden olisi edelleen mahdollistettava 

maanviljelijöille yhdenvertaiset 

kilpailumahdollisuudet kolmansien 

maiden kanssa; 

Or. en 
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Tarkistus  129 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. ottaa huomioon, että 

keskittyminen, tehostuminen ja 

tuottavuuden kasvu ovat aiheuttaneet 

myös muita kielteisiä vaikutuksia, joita 

ovat esimerkiksi viljelijöiden määrän 

vähentyminen, kylien autioituminen ja 

ympäristöön ja tuotannon laatuun 

kohdistuvat vaikutukset; 

Or. es 

 

Tarkistus  130 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. toteaa, että nykyinen YMP on 

osaltaan edistänyt suurten 

maatalousyritysten dramaattista kasvua, 

mikä on johtanut torjunta-aineiden ja 

lannoitteiden käytön lisääntymiseen ja 

näin maan, veden ja ilman saastumiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  131 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. toteaa, että biotalouden uudet 

maaseudun arvoketjut voivat tarjota 

maaseutualueille hyviä kasvu- ja 

työllisyysnäkymiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  132 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E b. katsoo, että suorat tuet olisi 

kohdennettava paremmin 

maanviljelijöille, esimerkiksi niille 

viljelijöille, jotka osaltaan edistävät 

maaseutualueiden vakautta ja 

tulevaisuutta ja jotka kohtaavat 

taloudellisia markkinariskejä; 

Or. en 

 

Tarkistus  133 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E b. katsoo, että suorat tuet olisi 

kohdennettava paremmin 

maanviljelijöille, esimerkiksi niille 

viljelijöille, jotka osaltaan edistävät 

maaseutualueiden vakautta ja 

tulevaisuutta ja jotka kohtaavat 

taloudellisia markkinariskejä; 
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Or. en 

 

Tarkistus  134 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. ottaa huomioon, että 

kansainvälisten markkinoiden 

hintavaihteluja ohjaavat muuttujat, jotka 

ovat usein keinotteluun liittyviä eivätkä 

sovi yhteen terveellisen elintarvikkeiden 

tuotannon ja pienen ja keskisuuren 

maatalouden sekä asianmukaisen 

tulotason ylläpitämisen kanssa; 

Or. es 

 

Tarkistus  135 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä on heijastanut hintavaihteluita 

maailmanlaajuisilla markkinoilla ja 

makrotalouden kehityksen, ulkoisten 

toimien, elintarvikehygieniaan liittyviä 

kriisejä ja EU:ssa entistä tavallisempien 

äärimmäisten sääolojen aiheuttamaa 

epävarmuutta; 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä on johtunut sekä voimakkaammasta 

avautumisesta kansainvälisille 

markkinoille, yhteisten 

markkinajärjestelyjen sääntelyvälineiden 

purkamisesta, elintarvikehygieniaan 

liittyvistä kriiseistä ja toistuvista 

ilmastonmuutokseen liittyvistä 

äärimmäisistä sääoloista; 

Or. fr 
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Tarkistus  136 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä on heijastanut hintavaihteluita 

maailmanlaajuisilla markkinoilla ja 

makrotalouden kehityksen, ulkoisten 

toimien, elintarvikehygieniaan liittyviä 

kriisejä ja EU:ssa entistä tavallisempien 

äärimmäisten sääolojen aiheuttamaa 

epävarmuutta; 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä on heijastanut hintavaihteluita 

maailmanlaajuisilla markkinoilla ja 

makrotalouden kehityksen, ulkoisten 

toimien, kolmansiin maihin suuntautuvan 

viennin, elintarvikehygieniaan liittyviä 

kriisejä ja EU:ssa entistä tavallisempien 

äärimmäisten sääolojen aiheuttamaa 

epävarmuutta, ja nämä tekijät ovat 

johtaneet tärkeimpien 

maataloustuotteiden pitkäaikaiseen 

hintojen romahdukseen, minkä vuoksi 

viljelijät menettävät heille kuuluvia tuloja; 

Or. fr 

 

Tarkistus  137 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä on heijastanut hintavaihteluita 

maailmanlaajuisilla markkinoilla ja 

makrotalouden kehityksen, ulkoisten 

toimien, elintarvikehygieniaan liittyviä 

kriisejä ja EU:ssa entistä tavallisempien 

äärimmäisten sääolojen aiheuttamaa 

epävarmuutta; 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä on heijastanut hintavaihteluita 

maailmanlaajuisilla markkinoilla ja 

makrotalouden kehityksen, 

maataloushyödykkeitä koskevan 

maailmanlaajuisen keinottelun, 

ylituotannon laskemia hintoja, ulkoisten 

toimien, EU:n tuotannon yhä 

voimakkaamman vientiin 

suuntautumiseen ja elintarvikehygieniaan 
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liittyviä kriisejä ja EU:ssa jatkuvasti 

lisääntyvien äärimmäisten sääolojen 

aiheuttamaa epävarmuutta 

ilmastonmuutoksen alkaessa toteutua; 

Or. en 

 

Tarkistus  138 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä on heijastanut hintavaihteluita 

maailmanlaajuisilla markkinoilla ja 

makrotalouden kehityksen, ulkoisten 

toimien, elintarvikehygieniaan liittyviä 

kriisejä ja EU:ssa entistä tavallisempien 

äärimmäisten sääolojen aiheuttamaa 

epävarmuutta; 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä on heijastanut hintavaihteluita 

maailmanlaajuisilla markkinoilla ja 

makrotalouden kehityksen, ulkoisten 

toimien, kuten kauppaan, politiikkaan ja 

diplomatiaan liittyvien ongelmien, 
elintarvikehygieniaan liittyviä kriisejä, 

ilmastonmuutoksen ja EU:ssa entistä 

tavallisempien äärimmäisten sääolojen 

aiheuttamaa epävarmuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  139 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä on heijastanut hintavaihteluita 

maailmanlaajuisilla markkinoilla ja 

makrotalouden kehityksen, ulkoisten 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä on heijastanut hintavaihteluita 

maailmanlaajuisilla markkinoilla ja 

makrotalouden kehityksen, ulkoisten 
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toimien, elintarvikehygieniaan liittyviä 

kriisejä ja EU:ssa entistä tavallisempien 

äärimmäisten sääolojen aiheuttamaa 

epävarmuutta; 

toimien, elintarvikehygieniaan liittyviä 

kriisejä, joillakin eurooppalaisilla aloilla 

tuotettujen liiallisten määrien ja EU:ssa 

entistä tavallisempien äärimmäisten 

sääolojen aiheuttamaa epävarmuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  140 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä on heijastanut hintavaihteluita 

maailmanlaajuisilla markkinoilla ja 

makrotalouden kehityksen, ulkoisten 

toimien, elintarvikehygieniaan liittyviä 

kriisejä ja EU:ssa entistä tavallisempien 

äärimmäisten sääolojen aiheuttamaa 

epävarmuutta; 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä on heijastanut hintavaihteluita 

maailmanlaajuisilla markkinoilla ja 

makrotalouden kehityksen, ulkoisten 

toimien, elintarvikehygieniaan liittyviä 

kriisejä ja ilmastonmuutokseen liittyvien 

entistä tavallisempien äärimmäisten 

sääolojen aiheuttamaa epävarmuutta; 

toteaa, että tämä äärimmäinen epävakaus 

edellyttää suhdanteita tasoittavien 

välineiden käyttöönottoa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  141 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä on heijastanut hintavaihteluita 

maailmanlaajuisilla markkinoilla ja 

F. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet entistä enemmän 

tekemisiin epävakaiden hintojen kanssa, 

mikä liittyy maatalouden 

globalisoitumiseen ja mikä on heijastanut 
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makrotalouden kehityksen, ulkoisten 

toimien, elintarvikehygieniaan liittyviä 

kriisejä ja EU:ssa entistä tavallisempien 

äärimmäisten sääolojen aiheuttamaa 

epävarmuutta; 

hintavaihteluita maailmanmarkkinoilla ja 

makrotalouden kehityksen, ulkoisten 

toimien, elintarvikehygieniaan liittyviä 

kriisejä ja EU:ssa entistä tavallisempien 

äärimmäisten sääolojen aiheuttamaa 

epävarmuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  142 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. toteaa, että maanviljelijät 

ajautuvat konkurssiin tai luopumaan 

tuotannostaan pääasiassa siksi, että eivät 

saa työstään oikeudenmukaista tuloa; 

Or. en 

 

Tarkistus  143 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Nuno 

Melo, Marijana Petir, Giovanni La Via 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. katsoo, että Välimeren aloja 

koskevat erityisvälineet olisi säilytettävä 

ensimmäisessä pilarissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  144 

Manolis Kefalogiannis 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. katsoo, että Välimeren aloja 

koskevat erityisvälineet olisi säilytettävä 

ensimmäisessä pilarissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  145 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Angélique Delahaye, Vladimir Urutchev, 

Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech, Alberto Cirio 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. katsoo, että on olennaisen tärkeää 

tarjota joustavia ja reagoivia välineitä 

herkkien ja strategisten alojen 

auttamiseksi selviytymään 

rakennemuutoksista, kuten brexitin 

mahdollisista vaikutuksista tai EU:n 

tärkeimpien kumppanien kanssa 

hyväksyttyjen kahdenvälisten 

kauppasopimusten vaikutuksista; 

Or. en 

 

Tarkistus  146 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. painottaa, että YMP:n on 

vastattava näihin epävarmuustekijöihin 

ottamalla käyttöön erityisiä välineitä, 
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kuten keskinäisiä rahastoja, 

markkinoiden seurantakeskuksia ja 

sopimuspohjaista toimintaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  147 

Bronis Ropė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. toteaa, että kun verrataan EU:hun 

ennen vuotta 2004 liittyneiden 

jäsenvaltioiden ja sen jälkeen liittyneiden 

jäsenvaltioiden maanviljelijöiden saamia 

YMP-tukia, havaitaan edelleen 

merkittäviä eroja, vaikka 

maanviljelijöihin kohdistuvat vaatimukset 

ovat samoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  148 

Momchil Nekov, Paolo De Castro, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Michela 

Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. katsoo, että Venäjän federaation 

määräämien sanktioiden epäsuora, mutta 

eniten kärsinyt uhri oli EU:n 

elintarvikkeita tuottava ala, ja että tällä oli 

välittömiä, mutta myös toissijaisia 

vaikutuksia elintarviketuotantoon ja 

elintarviketarjontaan sisämarkkinoilla; 

Or. en 
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Tarkistus  149 

Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. toteaa, että maatalous on 

äärimmäisen haavoittuvainen 

ilmastonmuutokselle, koska maanviljely 

on suoraan riippuvaista sääoloista, kuten 

sademääristä ja lämpötiloista; 

Or. en 

 

Tarkistus  150 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F b. toteaa, että heikommassa 

asemassa olevat alueet, kuten vuoristoiset, 

kaukaiset ja syrjäiset alueet, ovat usein 

erityisen epäsuotuisassa asemassa 

sosioekonomisen kehityksen kannalta, 

mutta myös väestön ikääntymisen ja 

väestökadon kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  151 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F b. ottaa huomioon, että 

kansainväliset markkinat, jotka 
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muodostavat vain pienen osuuden 

eurooppalaisesta maataloustuotannosta, 

määrittelevät viljelijöiden tulevaisuutta 

enemmän kuin YMP:n tuet; 

Or. es 

 

Tarkistus  152 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Nuno 

Melo, Marijana Petir, Giovanni La Via 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F b. toteaa, että hedelmiä ja 

vihanneksia, viiniä ja mehiläishoitoa 

koskevien alakohtaisten strategioiden olisi 

säilyttävä pakollisina tuottajamaille ja että 

myös näiden välineiden ja sääntöjen 

erityispiirteet olisi säilytettävä; 

Or. en 

 

Tarkistus  153 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F b. toteaa, että hedelmiä ja 

vihanneksia, viiniä ja mehiläishoitoa 

koskevien alakohtaisten strategioiden olisi 

säilyttävä pakollisina tuottajamaille ja että 

myös näiden välineiden ja sääntöjen 

erityispiirteet olisi säilytettävä; 

Or. en 
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Tarkistus  154 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F b. toteaa, että maanviljelijöiden 

vähenemisen jatkuvasti kiivas tahti 

(keskimäärin sata päivässä) vaikuttaa 

hyvin kielteisesti maaseutukuntien ja -

alueiden sosioekonomiseen kudokseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  155 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F c kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F c. katsoo, että näitä alueita koskevilla 

kansallisen, makroalueellisen ja unionin 

tason kehittämisstrategioilla voidaan 

mahdollisesti tarjota näille alueille uutta 

pontta nopeampaan lisäkehitykseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  156 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F c kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F c. toteaa, että tämä osoittaa politiikan 

epäonnistuneen, eikä sitä voida hyväksyä; 
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Or. en 

 

Tarkistus  157 

Hilde Vautmans, Pavel Telička, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

maanviljelijöiden kohtuullinen elintaso eri 

alueilla ja eri jäsenvaltioissa, millä 

varmistetaan, että maanviljely säilyy 

kaikissa unionin osissa, myös 

luonnonhaitta-alueilla, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus korkealaatuisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

Or. en 

 

Tarkistus  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä edistää 

alkuperältään varmojen ja laadukkaiden 

elintarvikkeiden kulutusta ja terveellistä 

ruokavaliota parantaen näiden tuotteiden 

saantia ja edistää samalla sosiaalista ja 

ympäristön kestävyyttä, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 
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Or. it 

 

Tarkistus  159 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

Rooman sopimuksen 39 artiklassa 

tarkoitettujen maataloutta harjoittavien 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

Or. en 

 

Tarkistus  160 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Algirdas Saudargas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

maanviljelijöiden yhdenvertaiset 

toimintamahdollisuudet kaikissa 

jäsenvaltioissa, kohtuullinen elintaso eri 

alueilla ja eri jäsenvaltioissa, kohtuulliset 

hinnat kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 
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Or. en 

 

Tarkistus  161 

Bronis Ropė, Ivari Padar, Sandra Kalniete, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Tunne Kelam, Indrek Tarand, Valdemar Tomaševski, Urmas Paet, Kaja Kallas, Yana 

Toom, Bogusław Liberadzki, Petras Auštrevičius 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

maanviljelijöiden yhdenvertaiset 

toimintamahdollisuudet kaikissa 

jäsenvaltioissa, kohtuullinen elintaso eri 

alueilla ja eri jäsenvaltioissa, kohtuulliset 

hinnat kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

Or. en 

 

Tarkistus  162 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueiden välillä ja 

eri jäsenvaltioissa alueellisen tasa-arvon 

varmistamiseksi, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen ja 

kestävään ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 
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koskevien sitoumusten toteutumista; 

Or. fr 

 

Tarkistus  163 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja 

hyvinvointia koskevien sitoumusten 

toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia, 

eläinten terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista sekä 

maaseutualueiden tasapainoista 

kehittämistä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  164 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, maanviljelijöille 

oikeudenmukaiset ja kuluttajille 
kohtuulliset hinnat sekä mahdollisuus 

laadukkaisiin elintarvikkeisiin ja 

terveelliseen ruokavalioon ja edistää 

samalla ympäristönsuojelua, ilmastotoimia, 

eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
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hyvinvointia koskevien sitoumusten 

toteutumista; 

koskevien sitoumusten toteutumista sekä 

terveitä ekosysteemejä; 

Or. en 

 

Tarkistus  165 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Ricardo Serrão Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kaikille maanviljelijöille kohtuullinen 

elintaso EU:n eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

Or. en 

 

Tarkistus  166 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin ja kestäviin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 
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Or. en 

 

Tarkistus  167 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, 

Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

maanviljelijöille kohtuullinen elintaso eri 

alueilla ja eri jäsenvaltioissa, kohtuulliset 

hinnat kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

Or. en 

 

Tarkistus  168 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso kaikille unionin 

viljelijöille, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 
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Or. it 

 

Tarkistus  169 

Laurenţiu Rebega 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso kaikille Euroopan 

Unionin viljelijöille, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

Or. ro 

 

Tarkistus  170 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten, maaperän ja kasvien terveyttä ja 

hyvinvointia koskevien sitoumusten 

toteutumista; 

Or. en 
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Tarkistus  171 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja 

hyvinvointia koskevien sitoumusten 

toteutumista; 

G. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kohtuullinen elintaso eri alueilla ja eri 

jäsenvaltioissa, kohtuulliset hinnat 

kansalaisille ja kuluttajille sekä 

mahdollisuus laadukkaisiin ja kestäviin 

elintarvikkeisiin ja terveelliseen 

ruokavalioon ja edistää samalla 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia sekä 

eläinten hyvinvointia koskevien 

sitoumusten toteutumista; 

Or. en 

 

Tarkistus  172 

Jean Arthuis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G a. ottaa huomioon, että YMP:llä 

pyritään saavuttamaan toisistaan 

erottamattomia taloudellisia ja 

ympäristöön liittyviä tavoitteita ja että 

tämä kahdenlaisiin tavoitteisiin perustuva 

lähestymistapa on säilytettävä ja sitä on 

jopa vahvistettava ensimmäisen pilarin ja 

viherryttämisvälineen yhteydessä ja 

edistettävä siten siirtymistä kohti 

eurooppalaista maatalousmallia, joka on 

kestävä ja tehokas; 

Or. fr 
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Tarkistus  173 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G a. toteaa, että kuluttajille 

kohtuullisiksi väitettyihin 

maataloustuotteiden hintoihin liittyy usein 

se, että ulkoisia kustannuksia, kuten 

pohjavesien pilaantumista, ei ole 

sisällytetty hintoihin, vaan ne jäävät 

yhteiskunnan korvattaviksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  174 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 G a. ottaa huomioon, että viljelijöiden 

määrä Euroopassa vähenee ja ettei tätä 

valitettavaa kehityssuuntaa ole voitu 

muuttaa millään viime vuosina 

toteutetulla YMP:n uudistuksella; 

Or. fr 

 

Tarkistus  175 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 G b. ottaa huomioon, että talouskriisi 

koettelee voimakkaasti maaseutualueita ja 

etenkin viljelijöiden tuloja, joiden 

tuotanto on toistuvasti tappiollista; 

Or. fr 

 

Tarkistus  176 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 

maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 

vuotta vanhoja ja jotka muodostavat 

esteen sukupolvenvaihdokselle ja 

vaikeuttavat nuorten viljelijöiden 

maatalousmaan saantia, koska uusilla 

tulokkailla ei ole tukioikeuksia ja tästä 

johtuen he ovat epäedullisessa asemassa; 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 

maksujärjestelmä; 

Or. pt 

 

Tarkistus  177 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 
maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 

vuotta vanhoja ja jotka muodostavat 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty 

maksujärjestelmä, joka on 

oikeudenmukaisempi ja joka palkitsee 

paremmin innovointia, laadukasta 

tuotantoa, lisäarvoa ja 

ammatinharjoittamista edistäviä 

maanviljelijöitä samalla kun edistetään 
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esteen sukupolvenvaihdokselle ja 

vaikeuttavat nuorten viljelijöiden 

maatalousmaan saantia, koska uusilla 

tulokkailla ei ole tukioikeuksia ja tästä 

johtuen he ovat epäedullisessa asemassa; 

sukupolvenvaihdoksia ja nuorten 

maanviljelijöiden ja uusien tulokkaiden 

maatalousmaan saantia; 

Or. en 

 

Tarkistus  178 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 
maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 

vuotta vanhoja ja jotka muodostavat 

esteen sukupolvenvaihdokselle ja 

vaikeuttavat nuorten viljelijöiden 

maatalousmaan saantia, koska uusilla 

tulokkailla ei ole tukioikeuksia ja tästä 

johtuen he ovat epäedullisessa asemassa; 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

yksinkertainen maksujärjestelmä, jolla 

vähennetään esteitä maanviljelyn 

aloittamiselle esimerkiksi viitemaksujen 

avulla ja tukemalla nuorten viljelijöiden 

maatalousmaan saantia; 

Or. en 

 

Tarkistus  179 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 
maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 

H. katsoo, että tarvitaan 

oikeudenmukainen maksujärjestelmä 

kiinnittämällä erityistä huomiota 

sukupolvenvaihdokseen tukioikeuksien 

näkökulmasta ja laatimalla kannustimia, 

jotta uudet tulokkaat hankkisivat maata; 
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20 vuotta vanhoja ja jotka muodostavat 

esteen sukupolvenvaihdokselle ja 

vaikeuttavat nuorten viljelijöiden 

maatalousmaan saantia, koska uusilla 

tulokkailla ei ole tukioikeuksia ja tästä 

johtuen he ovat epäedullisessa asemassa; 

Or. it 

 

Tarkistus  180 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 

maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 

maksujärjestelmä, koska tuottajien 

samoilla edellytyksillä saama tuki 

vaihtelee hyvin paljon eri jäsenvaltioissa 

tai niiden sisällä ja monissa jäsenvaltioissa 

nykyinen tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  181 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Algirdas Saudargas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 
maksujärjestelmä, koska monissa 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

oikeudenmukainen maksujärjestelmä, 

koska tukioikeusjärjestelmä perustuu 
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jäsenvaltioissa nykyinen 
tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

monissa jäsenvaltioissa viitetietoihin, 

jotka ovat nyt lähes 20 vuotta vanhoja ja 

jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja nuorten 

viljelijöiden maatalousmaan saannille, 

koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  182 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 

maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi maksujen 

jakojärjestelmä, joka perustuu laatua 

parantavien ja työllisyyttä lisäävien 

viljelijöiden palkitsemiseen, koska 

monissa jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

Or. it 

 

Tarkistus  183 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, 

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Indrek Tarand, Yana Toom, Urmas 

Paet, Petras Auštrevičius 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 
maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

oikeudenmukainen maksujärjestelmä, 

koska monissa jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja nuorten 

viljelijöiden maatalousmaan saannille, 

koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  184 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 

maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

H. katsoo, että tarvitaan asteittain 

päivitetty ja nykyistä oikeudenmukaisempi 

maksujärjestelmä, jossa otetaan huomioon 

kyseisten maanviljelijöiden pitkän 

aikavälin investoinnit ja taloudellinen 

malli, koska monissa jäsenvaltioissa 

nykyinen tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  185 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 
maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

H. katsoo, että on lisättävä nykyisen 

maksujärjestelmän tasapuolisuutta ja 

legitiimiyttä, koska monissa jäsenvaltioissa 

nykyinen tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  186 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 

maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 

maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten ja erityisesti nuoria naisia olevien 

viljelijöiden maatalousmaan saantia, koska 

uusilla tulokkailla ei ole tukioikeuksia ja 

tästä johtuen he ovat epäedullisessa 

asemassa; 

Or. es 
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Tarkistus  187 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 

maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 

maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja eivätkä edes aikoinaan vastanneet 

aidosti tuotannon tasoja ja jotka 

muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  188 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 
maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

oikeudenmukainen maksujärjestelmä, 

koska monissa jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu osittain 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

Or. nl 
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Tarkistus  189 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 
maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

yksinkertaisempi maksujärjestelmä, koska 

monissa jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  190 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 

maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa; 

H. katsoo, että tarvitaan päivitetty ja 

nykyistä oikeudenmukaisempi 

maksujärjestelmä, koska monissa 

jäsenvaltioissa nykyinen 

tukioikeusjärjestelmä perustuu 

viitetietoihin, jotka ovat nyt lähes 20 vuotta 

vanhoja ja jotka muodostavat esteen 

sukupolvenvaihdokselle ja vaikeuttavat 

nuorten viljelijöiden maatalousmaan 

saantia, koska uusilla tulokkailla ei ole 

tukioikeuksia ja tästä johtuen he ovat 

epäedullisessa asemassa, etenkin jos heillä 

ei ole maataloustaustaa; 
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Or. fr 

 

Tarkistus  191 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. toteaa, että maataloustulo on 

keskimäärin pienempi kuin muiden alojen 

ja toimintojen keskimääräiset tulot 

EU:ssa; 

Or. hr 

 

Tarkistus  192 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. katsoo, että YMP:n 

ympäristönsuojeluun liittyvien tehtävien 

edelleen vahvistaminen aiheuttaa sen, että 

nykyinen malli suorien tukien jakamisesta 

jäsenvaltioiden välillä on epäolennainen 

ja vanhentunut, ja maatalousmaan pinta-

ala on paras mittari niiden vaatimusten ja 

tehtävien laajuudesta, joita 

maanviljelijöiden on uudistetun YMP:n 

kanssa kohdattava; 

Or. pl 

 

Tarkistus  193 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. ottaa huomioon, että koska nämä 

puutteet ovat seurausta 

epäasianmukaisista YMP:n uudistuksista, 

niitä ei saisi missään tapauksessa käyttää 

suorien tukien vähentämiseen vaan niillä 

olisi ennemminkin tuettava tukien 

sitomista tuotantoon; 

Or. fr 

 

Tarkistus  194 

Beata Gosiewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. katsoo, että YMP:n 

ympäristönsuojeluun liittyvien tehtävien 

edelleen vahvistaminen aiheuttaa sen, että 

nykyinen malli suorien tukien jakamisesta 

jäsenvaltioiden välillä on epäolennainen 

ja vanhentunut, ja maatalousmaan pinta-

ala on paras mittari niiden vaatimusten ja 

tehtävien laajuudesta, joita 

maanviljelijöiden on uudistetun YMP:n 

kanssa kohdattava; 

Or. pl 

 

Tarkistus  195 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. toteaa, että maatalouden 

työvoimapula on maatalousalan kehitystä 

rajoittava tekijä; 
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Or. en 

 

Tarkistus  196 

Jens Rohde, Jan Huitema, Ulrike Müller, Hilde Vautmans 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. toteaa, että yksi kaikkiin 

sovellettava lähestymistapa ei toimi; 

toteaa, että tarvitaan päivitetty ja entistä 

oikeudenmukaisempi maksujärjestelmä; 

Or. en 

 

Tarkistus  197 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. toteaa, että läntisen ja keski-/itä-

Euroopan maiden väliset erot YMP-

maksujen tasoissa ovat 

epäoikeudenmukaisia; 

Or. en 

 

Tarkistus  198 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel 

Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. toteaa, että harvat eläkkeelle 

siirtymiset tekevät 
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sukupolvenvaihdoksesta vieläkin 

vaikeampaa; 

Or. es 

 

Tarkistus  199 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H b. toteaa, että EU:n lainsäädännössä 

tunnustetaan ”nuorten viljelijöiden” ja 

”maataloustoimintansa aloittavien 

viljelijöiden” käsitteet; 

Or. hr 

 

Tarkistus  200 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H c kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H c. toteaa, että ”maaseudun naisia” 

koskevia temaattisia alaohjelmia ei ole 

tähän mennessä perustettu ja että naisten 

osallistuminen maaseudun 

kehittämisohjelmista vuoteen 2014 

saatavilla olleiden välineiden käyttöön oli 

valitettavan vähäistä; 

Or. hr 

 

Tarkistus  201 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H d kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H d. toteaa, että nykyisestä YMP:stä 

puuttuu tarvittavat välineet 

asianmukaisten tulojen varmistamiseksi, 

jotta ikääntyneet maanviljelijät voivat elää 

ihmisarvoista elämää; 

Or. hr 

 

Tarkistus  202 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H e kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H e. toteaa, että saatavilla ei ole 

asianmukaisia välineitä, joilla 

rohkaistaisiin liiketoiminnan siirtämiseen 

vanhemmalta viljelijäsukupolvelta 

nuoremmalle sukupolvelle; 

Or. hr 

 

Tarkistus  203 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H f kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H f. toteaa, että 6,1 miljoonasta 

koulutustoimien osallistujasta vain 

28 prosenttia oli naisia; 

Or. hr 

 

Tarkistus  204 

Marijana Petir 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H g kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H g. toteaa, että maatilojen 

nykyaikaistamiseen tehtyjen fyysisten 

investointien edunsaajista vain 

19 prosenttia ja monipuolistamista 

koskevien toimenpiteiden edunsaajista 

vain 33 prosenttia oli naisia; 

Or. hr 

 

Tarkistus  205 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H h kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H h. toteaa, että toimintalinjan 3 

(maaseudun elinkeinoelämän 

monipuolistaminen) toimenpiteillä 

luoduista uusista työpaikoista vain 

38 prosenttia koski naisia; 

Or. hr 

 

Tarkistus  206 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen 

kaupan lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja 

palvelujen vaihdon olosuhteet ovat 

oikeudenmukaiset ja kestävät WTO:n 

puitteissa ja että ne vastaavat nykyisiä 

I. katsoo, että 

vapaakauppasopimusten leviäminen 

EU:n painostuksesta ja vastoin 

viljelijöiden ja ihmisten tahtoa tarkoittaa, 

että jäsenvaltioiden maataloustuottajat 

joutuvat käymään epäreilua kilpailua; 

toteaa, että tästä tilanteesta on 
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EU:n sosiaali-, talous- ja 

ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 
kiireellisesti tehtävä loppu, sillä valtaosa 

vapaakauppasopimusten mukaisesti 

tuoduista tuotteista eivät vastaa nykyisiä 

EU:n sosiaali-, talous- ja 

ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  207 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- 

ja ympäristönormeja, joita olisi 

edistettävä; 

I. katsoo, että maailmanlaajuisen 

kaupan lisääntyminen ympäristöön ja 

ilmastoon liittyvien maailmanlaajuisten 

uusien haasteiden yhteydessä edellyttää, 

että kansainvälisen kaupan sääntöjä 

mukautetaan siten, että maailmanlaajuisen 

tavaroiden ja palvelujen vaihdon olosuhteet 

ovat oikeudenmukaiset ja kestävät ja että 

ne vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, 

talous- ja ympäristö- ja terveysnormeja; 

toteaa, että näitä normeja on edistettävä 

maailmanlaajuisesti etenkin WTO:ssa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  208 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen 

kaupan lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja 

palvelujen vaihdon olosuhteet ovat 
oikeudenmukaiset ja kestävät WTO:n 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

maailmanlaajuisten markkinoiden 

määrittämät haasteet edellyttävät 

huolellista maatalouspolitiikkaa, jolla 

taataan oikeudenmukaiset ja kestävät 

olosuhteet sitä lähestyville yrityksille 
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puitteissa ja että ne vastaavat nykyisiä 

EU:n sosiaali-, talous- ja 

ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

WTO:n puitteissa ja turvaamalla nykyiset 

EU:n sosiaali-, talous- ja 

ympäristönormit, joita olisi edistettävä ja 

joiden vastavuoroiseen noudattamiseen 

olisi kiinnitettävä huomiota kolmansien 

maiden kanssa; 

Or. it 

 

Tarkistus  209 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, 

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- 

ja ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten ilmastonmuutos, vesien 

suojelu, pula maatalousmaasta ja 

maaperän heikkeneminen, tarkoittavat, 

että maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntymistä on käsiteltävä kestävällä ja 

oikeudenmukaisella tavalla, ja 
edellyttävät, että maailmanlaajuisen 

tavaroiden ja palvelujen vaihdon olosuhteet 

ovat oikeudenmukaiset ja kestävät WTO:n 

puitteissa ja että ne vastaavat nykyisiä 

EU:n sosiaali-, talous- ja 

ympäristönormeja, joita olisi edistettävä 

edelleen; 

Or. en 

 

Tarkistus  210 

Jørn Dohrmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

I. katsoo, että esille tulevat uudet 

mahdollisuudet ja haasteet, kuten 
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lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- 

ja ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

maailmanlaajuisen kaupan lisääntyminen, 

edellyttävät näin ollen, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät globaalilla tasolla WTO:n 

puitteissa ja että ne vastaavat nykyisiä 

EU:n sosiaali-, talous- ja 

ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

Or. en 

 

Tarkistus  211 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- 

ja ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

I. katsoo, että maatalouspolitiikan 

suuntaukset, kuten maailmanlaajuisen 

kaupan lisääntyminen, vaikuttavat 

haitallisesti maataloustuloon ja että on 

edistettävä maailmanlaajuisen tavaroiden 

ja palvelujen vaihdon olosuhteiden 

oikeudenmukaisuutta ja kestävyyttä 
WTO:n puitteissa ja sitä, että ne vastaavat 

nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- ja 

ympäristönormeja; 

Or. en 

 

Tarkistus  212 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

I. katsoo, että esille tullut 

maailmanlaajuisen kaupan lisääntyminen 

edellyttää, että maailmanlaajuisen 

tavaroiden ja palvelujen vaihdon olosuhteet 
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vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- 

ja ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

ovat oikeudenmukaiset ja kestävät WTO:n 

puitteissa; katsoo, että EU:n tuontiin ja 

vientiin olisi sovellettava edellytystä, jonka 

mukaan niiden on vastattava nykyisiä 

EU:n sosiaali-, talous- ja 

ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

Or. en 

 

Tarkistus  213 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Pavel Telička, Ulrike Müller, Fredrick Federley, Elsi 

Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- 

ja ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet ja mahdollisuudet, kuten 

maailmanlaajuisen kaupan lisääntyminen, 

edellyttävät, että maailmanlaajuisen 

tavaroiden ja palvelujen vaihdon olosuhteet 

ovat oikeudenmukaiset ja kestävät WTO:n 

puitteissa ja että ne vastaavat nykyisiä 

EU:n sosiaali-, talous- ja 

ympäristönormeja, terveys- ja 

kasvinsuojeluvaatimuksia sekä eläinten 

hyvinvointia koskevia vaatimuksia, joita 

olisi edistettävä, jotta luodaan aidosti 

yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet 

EU:ssa ja sen ulkopuolella; 

Or. en 

 

Tarkistus  214 

Bronis Ropė 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 
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lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- 

ja ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne 

vastaavat vaativimpia nykyisiä sosiaali-, 

talous- ja ympäristönormeja, sellaisia, 

joista on säädetty EU:n lainsäädännössä, 

tai vaativampia, jos sellaisia on, ja että 

vaativien standardien käyttöönottoa olisi 

edistettävä yleismaailmallisella tasolla; 

Or. lt 

Tarkistus  215 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, 

Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- 

ja ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntyminen, edellyttävät yhdenvertaisia 

toimintamahdollisuuksia, jotka perustuvat 

siihen, että maailmanlaajuisen tavaroiden 

ja palvelujen vaihdon olosuhteet ovat 

oikeudenmukaiset ja kestävät, sekä 

uudistettuihin ja tehokkaisiin 

kaupansuojamekanismeihin WTO:n 

puitteissa ja että ne vastaavat nykyisiä 

EU:n sosiaali-, talous- ja 

ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

Or. en 

 

Tarkistus  216 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 



 

PE619.267v01-00 100/159 AM\1148602FI.docx 

FI 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- 

ja ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntyminen sekä lisääntynyt tulliton 

tuonti kolmansista maista EU:hun, 

edellyttävät, että maailmanlaajuisen 

tavaroiden ja palvelujen vaihdon olosuhteet 

ovat oikeudenmukaiset ja kestävät WTO:n 

puitteissa ja että ne vastaavat nykyisiä 

EU:n sosiaali-, talous- ja 

ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

Or. en 

 

Tarkistus  217 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- 

ja ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

I. katsoo, että esille tulleet uudet 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät, mikä ei ole mahdollista 

WTO:n puitteissa, ja että ne vastaavat 

nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- ja 

ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

Or. es 

 

Tarkistus  218 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. katsoo, että esille tulleet uudet I. katsoo, että esille tulleet uudet 
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haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- 

ja ympäristönormeja, joita olisi edistettävä; 

haasteet, kuten maailmanlaajuisen kaupan 

lisääntyminen, edellyttävät, että 

maailmanlaajuisen tavaroiden ja palvelujen 

vaihdon olosuhteet ovat oikeudenmukaiset 

ja kestävät WTO:n puitteissa ja että ne 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous- 

ja ympäristönormeja, joita olisi edistettävä, 

suojaamalla samalla eurooppalaisia 

kuluttajia siten, että varmistetaan 

eurooppalaisten normien noudattaminen 

tuontituotteita koskevissa 

kauppasopimuksissa ja tuetaan rajallisia 

vapaaehtoisia tuotantosidonnaisia tukia, 

kuten WTO:n ”green box-toimia”; 

Or. en 

 

Tarkistus  219 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 I a. toteaa, että Dohan 

neuvottelukierroksen keskeydyttyä 

Euroopan unionin kannattaisi tarkastella 

todellisia syitä tähän monenvälisyyden 

epäonnistumiseen ja pohtia, onko suorien 

tukien tuotannosta irrottaminen, jota 

noudatetaan vain EU:ssa, edelleen hyvä 

vaihtoehto; 

Or. fr 

 

Tarkistus  220 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 I a. katsoo, että eurooppalaisella 
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maataloudella on oltava erityisasema 

maaseutuyhteisöjen rakenteen 

ylläpitämisessä ja 

elintarviketurvallisuuden takaamisessa 

Euroopassa ja että tämän vuoksi 

Euroopan arkaluonteisia maatalousaloja 

ei missään olosuhteissa saa käyttää 

kauppatavarana muiden alojen tulevissa 

kansainvälisissä kauppasopimuksissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  221 

Miguel Viegas, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Pierre Vieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 I a. katsoo, että 

vapaakauppasopimukset, jotka ovat 

heikentäneet valtioiden suvereniteettia ja 

erityisesti elintarvikeomavaraisuutta ja 

syrjäyttäneet paikalliset viljelijät omilta 

markkinoiltaan, ovat osaltaan lisänneet 

eriarvoisuutta ja köyhyyttä; 

Or. pt 

Tarkistus  222 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia 

Ribeiro, Alberto Cirio, Francis Zammit Dimech, Nuno Melo, Angélique Delahaye, 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 I a. katsoo, että YMP:n kehyksen 

soveltamisessa syrjäisimmillä alueilla olisi 

hyödynnettävä täysimääräisesti SEUT-

sopimuksen 349 artiklaa 

kokonaisuudessaan; 
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Or. en 

 

Tarkistus  223 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 I a. katsoo, että YMP:n kehyksen 

soveltamisessa syrjäisimmillä alueilla olisi 

hyödynnettävä täysimääräisesti SEUT-

sopimuksen 349 artiklaa 

kokonaisuudessaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  224 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 I b. toteaa, että komission perustama 

Afrikan maaseutualueita käsittelevä 

työryhmä voi tarjota EU:lle 

mahdollisuuden pohtia muuttoliikkeen 

todellisia syitä ja keinoja vauhdittaa 

maatalouden kehittymistä ja 

elintarvikeomavaraisuutta maissa, jotka 

eivät pysty ruokkimaan koko väestöään, 

jonka on tämän seurauksena lähdettävä 

etsimään parempaa tulevaisuutta 

muualta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  225 

Martin Häusling, Thomas Waitz 

 

Päätöslauselmaesitys 
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Johdanto-osan I b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 I b. toteaa, että noin 80 prosenttia 

EU:ssa tarvitusta valkuaisesta tuodaan 

kolmansista maista eikä YMP:ssä ole 

tähän mennessä toteutettu lähimainkaan 

riittävää valkuaisstrategiaa; 

Or. de 

 

Tarkistus  226 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

J. katsoo, että tutkimus ja innovointi 

ovat tarpeen agroekologiaan perustuvan 

uuden eurooppalaisen maatalousmallin 

luomiseksi; 

Or. es 

 

Tarkistus  227 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin ja 

sosiaalisen innovoinnin tutkimukseen ja 

kehittämiseen on tervetullutta, 

tutkimuksessa on keskityttävä siirtymiseen 
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viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

kohti kestävämpiä maatalousjärjestelmiä 

ja lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi riippumattomien, 

avointen, riittävästi ja julkisesti 

rahoitettujen maatalouden 

neuvontapalvelujen (maatilojen 

neuvontajärjestelmän) avustuksella 

kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla 

alueilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  228 

Richard Ashworth 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

J. katsoo, että keskittyminen tuote- ja 

prosessi-innovoinnin tutkimukseen ja 

kehittämiseen on tervetullutta, mutta 

lisätoimet ovat tarpeen ensinnäkin, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi, erityisesti siten, että 

löydetään joillekin menetelmille 

kannattavia vaihtoehtoja unionin 

laajuisten maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella, ja toiseksi jotta parannetaan 

nykyisin heikkoa julkista mielipidettä 

uusista teknologioista ja menetelmistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  229 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen J. katsoo, että vaikka keskittyminen 
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tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi ja kestäviksi 

metsätalouden käytännöiksi ja jotta 

edistetään useisiin toimijoihin perustuvaa 

lähestymistapaa, jonka keskiössä ovat 

maanviljelijät, unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella sekä vaihtamalla tietoa ja 

koulutuspalvelujen avulla; 

Or. en 

 

Tarkistus  230 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen unionin 

laajuisten maatalouden 

neuvontapalvelujen avustuksella on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi siten, että 

maanviljelijät pysyvät keskeisessä 

asemassa, vaihtamalla tietoa sekä 

koulutuspalvelujen avulla jäsenvaltioiden 

tasolla; 

Or. en 

 

Tarkistus  231 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, 

Karin Kadenbach, Michela Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi ja jotta edistetään 

useisiin toimijoihin perustuvaa 

lähestymistapaa, jonka keskiössä ovat 

maanviljelijät, unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella sekä vaihtamalla tietoa ja 

koulutuspalvelujen avulla; 

Or. en 

 

Tarkistus  232 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Ricardo Serrão Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

edistetään useisiin toimijoihin perustuvaa 

lähestymistapaa ja jotta tutkimustulokset 

voidaan muuntaa viljelykäytännöksi 

unionin laajuisten maatalouden 

neuvontapalvelujen sekä neuvonta- ja 

koulutusohjelmien avustuksella; 

Or. en 

 

Tarkistus  233 

Georgios Epitideios 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 



 

PE619.267v01-00 108/159 AM\1148602FI.docx 

FI 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Ι. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

Ι. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella tavoitteena se, että tästä olisi 

hyötyä kehitykselle ja että se myös 

saavuttaisi jäsenvaltioiden hyväksynnän; 

Or. el 

Tarkistus  234 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană, Michel 

Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen 

tutkimusvalmiuksien ja -infrastruktuurien 

kehittämiseksi, jotta tutkimustulokset 

voidaan muuntaa viljelykäytännöksi 

unionin laajuisten maatalouden 

neuvontapalvelujen avustuksella; 

Or. en 

 

Tarkistus  235 

Paul Brannen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

resursseja säästävän tuote- ja prosessi-
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tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

innovoinnin tutkimukseen ja kehittämiseen 

on tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, 

jotta tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi ja metsätalouden 

käytännöksi, erityisesti 

peltometsäviljelyksi, unionin laajuisten 

neuvontapalvelujen avustuksella; 

Or. en 

 

Tarkistus  236 

Bas Belder 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi riittävän tuen, 

kannustimien ja unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

Or. en 

 

Tarkistus  237 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi julkisten ja yksityisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 
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avustuksella; avustuksella kaikkialla EU:ssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  238 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

resursseja säästävään tuote- ja prosessi-

innovoinnin tutkimukseen ja kehittämiseen 

on tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, 

jotta tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

Or. en 

 

Tarkistus  239 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

elintarvikkeiksi ja viljelykäytännöksi 

unionin laajuisten maatalouden 

neuvontapalvelujen avustuksella; 

Or. en 

 

Tarkistus  240 
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Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

viljelykäytännöksi unionin laajuisten 

maatalouden neuvontapalvelujen 

avustuksella; 

J. katsoo, että vaikka keskittyminen 

tuote- ja prosessi-innovoinnin 

tutkimukseen ja kehittämiseen on 

tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen, jotta 

tutkimustulokset voidaan muuntaa 

elintarvikkeiksi ja viljelykäytännöksi 

unionin laajuisten maatalouden 

neuvontapalvelujen avustuksella; 

Or. en 

 

Tarkistus  241 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J a. katsoo, että erityistä huomiota olisi 

kiinnitettävä maatilojen 

neuvontajärjestelmään ja eurooppalaisiin 

innovaatiokumppanuuksiin vaihtoehtojen 

tukemiseksi torjunta-aineille, erityisesti 

yhdennettyä tuholaistorjuntaa koskevien 

kahdeksan periaatteen noudattamiseksi 

torjunta-aineriippuvuuden 

vähentämiseksi ja etenemiseksi kohti 

torjunta-aineetonta tulevaisuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  242 

Richard Ashworth 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J a kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J a. katsoo, että digitalisointi, tieto- ja 

viestintätekniikka, satelliitti- ja 

kaukokartoitustekniikka edistävät 

maatilojen tehokkuutta ja vähentävät 

kustannuksia ja ilmastoon liittyviä 

vaikutuksia, mutta että on rohkaistava 

enemmän maatiloja monipuolistumaan ja 

poistamaan maatalouden nykyinen 

investointikuilu, koska maataloudessa 

sovelletaan suhteellisen vähän uutta 

teknologiaa, joka on levinnyt epätasaisesti 

EU:ssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  243 

Michel Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J a. toteaa, että 

elintarviketeollisuudelle ja biotaloudelle 

olisi annettava etusija yhdeksännessä 

tutkimuksen puiteohjelmassa ja 

kiinnitettävä erityistä huomiota 

elintarvike- ja terveysturvallisuuteen, 

maataloustieteisiin ja kestävään 

maatalouteen sekä 

tutkimusinfrastruktuurin ja -valmiuksien 

kehittämiseen; 

Or. fr 

 

Tarkistus  244 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, 

Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J a. katsoo, että ympäristötavoitteet on 

sisällytetty vaiheittain YMP:hen 

varmistamalla, että sen säännöt ovat 

unionin lainsäädännön 

ympäristövaatimusten mukaisia ja että 

viljelijät noudattavat niitä, sekä 

edistämällä ympäristöä ja luonnon 

monimuotoisuutta säilyttävien kestävien 

viljelykäytäntöjen kehittämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  245 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J a. ottaa huomioon, että YK:n 

elintarvike- ja maatalousjärjestön 

mukaan tehokarjankasvatuksen osuus 

kasvihuonekaasupäästöistä on lähes 

viidennes ja että karjaa on vähennettävä 

merkittävästi, jotta ilmastonmuutosta 

voidaan torjua riittävästi; 

Or. nl 

 

Tarkistus  246 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 J a. katsoo, että suora investointituki 

olisi kohdennettava paremmin 

taloudellisen tilanteen ja 

ympäristönsuojelun tason paranemisen 

tarpeisiin ja että olisi otettava huomioon 

maatilojen omat tarpeet; 

Or. en 

 

Tarkistus  247 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J a. katsoo, että suora investointituki 

olisi kohdennettava paremmin 

taloudellisen tilanteen ja 

ympäristönsuojelun tason paranemisen 

tarpeisiin ja että olisi otettava huomioon 

maatilojen omat tarpeet; 

Or. en 

 

Tarkistus  248 

Franc Bogovič 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J a. ottaa huomioon aloitteet, kuten 

EU:n älykkäiden kylien toimintaohjelman 

(EU Action for Smart Villages); 

Or. sl 

 

Tarkistus  249 

Michel Dantin 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J b. toteaa, että Euroopan unioni on 

kehittänyt useita avaruusohjelmia 

(EGNOS ja Galileo) sekä 

maanhavainnointiohjelmia (Copernicus), 

joiden mahdollisuuksia seurata YMP:n 

täytäntöönpanoa ja Euroopan 

maatalouden siirtymistä kohti 

täsmäviljelyä ja maatilojen sekä 

ympäristöllisiä että taloudellisia 

saavutuksia, olisi hyödynnettävä 

mahdollisimman tehokkaasti; 

Or. fr 

 

Tarkistus  250 

Richard Ashworth 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J b. toteaa, että suurin osa 

bioteknologian tutkimuksesta tehdään 

nykyisin EU:n ulkopuolella, jossa se 

tavallisesti koskee sellaisia maatalouteen 

liittyviä kysymyksiä, jotka eivät ole 

merkityksellisiä EU:n maataloudelle, 

mikä johtaa mahdollisiin 

investointitappioihin ja vääriin 

painopisteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  251 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J b kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J b. toteaa, että EU:n 

innovointikumppanuudet ovat lisänneet 

alhaalta ylöspäin suuntautuvaa 

osallistumiseen perustuvaa tutkimusta 

tutkijoiden ja maanviljelijöiden välillä 

sekä tehokasta vertaisvaihtoa, joten 

kumppanuuksia olisi edistettävä edelleen; 

Or. en 

 

Tarkistus  252 

Franc Bogovič 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J b. katsoo, että tuki maatalouden 

innovoinnille ja uusille teknologioille on 

keskeinen osatekijä kestävän 

maatalouden vahvistamisessa ja 

maaseudun asutuksen säilyttämisessä; 

Or. sl 

 

Tarkistus  253 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J c kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J c. toteaa, että nykyisten kokemusten 

perusteella katsotaan, että luonnollisten 

prosessien hyödyntäminen ja siihen 

rohkaiseminen tuotoksen ja kestokyvyn 

lisäämiseksi todennäköisesti auttavat 

laskemaan tuotantokustannuksia; 
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Or. en 

 

Tarkistus  254 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on kannustettava 

edistämään jatkossakin 

ympäristönsuojelua ja EU:n 

ilmastotoimiin liittyviä tavoitteita, jotka on 

vahvistettu kansainvälisissä sopimuksissa, 

kuten Pariisin sopimuksessa ja YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteissa; 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealalla on oltava vahvempi 

asema EU:n ympäristö- ja 

ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, jotka 

on vahvistettu kansainvälisissä 

sopimuksessa, kuten Pariisin sopimuksessa 

ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa, 

ja että erityisesti on saatava aikaan 

tuloksia luonnon monimuotoisuuden sekä 

ilmastonmuutosta ja ilman, maaperän ja 

veden saastumista koskevien toimien 

parantamisessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  255 

Paul Brannen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on kannustettava 

edistämään jatkossakin 

ympäristönsuojelua ja EU:n ilmastotoimiin 

liittyviä tavoitteita, jotka on vahvistettu 

kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 

Pariisin sopimuksessa ja YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteissa; 

K. katsoo, että tavanomaisten 

käytäntöjen sijaan on kannustettava 
maatalous- ja elintarvikealaa ja metsäalaa 

parantamaan hallintoa, jotta edistetään 
jatkossakin ympäristönsuojelua, eläinten 

hyvinvointia ja EU:n ilmastotoimiin 

liittyviä tavoitteita, jotka on vahvistettu 

kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 

Pariisin sopimuksessa ja YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteissa; toteaa, että 

samalla on sovellettava saastuttaja 
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maksaa -periaatetta; 

Or. en 

 

Tarkistus  256 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on kannustettava 

edistämään jatkossakin 

ympäristönsuojelua ja EU:n ilmastotoimiin 

liittyviä tavoitteita, jotka on vahvistettu 

kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 

Pariisin sopimuksessa ja YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteissa; 

K. katsoo, että on ristiriitaista vaatia, 

että maatalous- ja elintarvikealan on 

edistettävä jatkossakin ympäristönsuojelua 

ja EU:n ilmastotoimiin liittyviä tavoitteita, 

sellaisina kuin ne on vahvistettu 

kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 

Pariisin sopimuksessa ja YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteissa, ja jatkaa samalla 

kauppasopimuksia sellaisten valtioiden 

kanssa, jotka eivät noudata samoja 

normeja; 

Or. en 

 

Tarkistus  257 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski, Jarosław 

Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on kannustettava 

edistämään jatkossakin 

ympäristönsuojelua ja EU:n ilmastotoimiin 

liittyviä tavoitteita, jotka on vahvistettu 

kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 

Pariisin sopimuksessa ja YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteissa; 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealan on jatkossakin edistettävä 

ympäristönsuojelua ja EU:n ilmastotoimiin 

liittyviä tavoitteita; 

Or. en 



 

AM\1148602FI.docx 119/159 PE619.267v01-00 

 FI 

 

Tarkistus  258 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on kannustettava 

edistämään jatkossakin 
ympäristönsuojelua ja EU:n ilmastotoimiin 

liittyviä tavoitteita, jotka on vahvistettu 

kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 

Pariisin sopimuksessa ja YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteissa; 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on suunnattava sellaiseen 

maaseudun maatalousmalliin, joka 

edistää ympäristönsuojelua ja EU:n 

ilmastotoimiin liittyviä tavoitteita, jotka on 

vahvistettu kansainvälisissä sopimuksissa, 

kuten Pariisin sopimuksessa ja YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteissa; 

Or. es 

 

Tarkistus  259 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on kannustettava 

edistämään jatkossakin 
ympäristönsuojelua ja EU:n 

ilmastotoimiin liittyviä tavoitteita, jotka on 

vahvistettu kansainvälisissä sopimuksissa, 

kuten Pariisin sopimuksessa ja YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteissa; 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on näin ollen palkittava 

ympäristönsuojelusta ja EU:n 

ilmastotoimiin liittyviä tavoitteita 

koskevista toimenpiteistä, jotka on 

vahvistettu kansainvälisissä sopimuksissa, 

kuten Pariisin sopimuksessa ja YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  260 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 
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Johdanto-osan K kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on kannustettava 

edistämään jatkossakin ympäristönsuojelua 

ja EU:n ilmastotoimiin liittyviä tavoitteita, 

jotka on vahvistettu kansainvälisissä 

sopimuksissa, kuten Pariisin sopimuksessa 

ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa; 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on kannustettava, myös 

vähentämällä esteitä sekä sääntelyyn ja 

hallintoon liittyviä rasitteita, edistämään 

jatkossakin ympäristönsuojelua ja EU:n 

ilmastotoimiin liittyviä tavoitteita, jotka on 

vahvistettu kansainvälisissä sopimuksissa, 

kuten Pariisin sopimuksessa ja YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  261 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on kannustettava 

edistämään jatkossakin ympäristönsuojelua 

ja EU:n ilmastotoimiin liittyviä tavoitteita, 

jotka on vahvistettu kansainvälisissä 

sopimuksissa, kuten Pariisin sopimuksessa 

ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa; 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa ja metsäalaa on 

kannustettava edistämään jatkossakin 

ympäristönsuojelua ja EU:n ilmastotoimiin 

liittyviä tavoitteita, jotka on vahvistettu 

kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 

Pariisin sopimuksessa ja YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  262 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on kannustettava 

edistämään jatkossakin ympäristönsuojelua 

K. katsoo, että kilpailukykyistä 

maatalous- ja elintarvikealaa on 

kannustettava edistämään jatkossakin 
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ja EU:n ilmastotoimiin liittyviä tavoitteita, 

jotka on vahvistettu kansainvälisissä 

sopimuksissa, kuten Pariisin sopimuksessa 

ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa; 

ympäristönsuojelua ja EU:n ilmastotoimiin 

liittyviä tavoitteita, jotka on vahvistettu 

kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 

Pariisin sopimuksessa ja YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  263 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on kannustettava 

edistämään jatkossakin ympäristönsuojelua 

ja EU:n ilmastotoimiin liittyviä tavoitteita, 

jotka on vahvistettu kansainvälisissä 

sopimuksissa, kuten Pariisin sopimuksessa 

ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa; 

K. katsoo, että kilpailukykyistä 

maatalous- ja elintarvikealaa on 

kannustettava edistämään jatkossakin 

ympäristönsuojelua ja EU:n ilmastotoimiin 

liittyviä tavoitteita, jotka on vahvistettu 

kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 

Pariisin sopimuksessa ja YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  264 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on kannustettava 

edistämään jatkossakin ympäristönsuojelua 

ja EU:n ilmastotoimiin liittyviä tavoitteita, 

jotka on vahvistettu kansainvälisissä 

sopimuksissa, kuten Pariisin 

sopimuksessa ja YK:n kestävän 

kehityksen tavoitteissa; 

K. katsoo, että maatalous- ja 

elintarvikealaa on kannustettava 

edistämään jatkossakin ympäristönsuojelua 

ja EU:n ilmastotoimiin liittyviä tavoitteita; 

Or. fr 
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Tarkistus  265 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 K a. katsoo, että viljelijöille on 

maksettava korvausta palveluista, joita ne 

tarjoavat ympäristönsuojelun ja 

ilmastonmuutoksen torjumisen alalla; 

Or. fr 

 

Tarkistus  266 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 K a. katsoo, että peltometsätaloutta olisi 

edistettävä, koska se voi edistää 

merkittävästi tarvittavia ympäristöön 

liittyviä ja ilmastonmuutoksen 

hillitsemistä koskevia toimia; 

Or. en 

 

Tarkistus  267 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Ricardo Serrão Santos, Tibor 

Szanyi, Marc Tarabella, Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 K a. katsoo, että suljetut 

tuotantoprosessit, joilla viitataan siihen, 

että tuotanto-, jalostus- ja 

pakkausprosessit tapahtuvat samalla 



 

AM\1148602FI.docx 123/159 PE619.267v01-00 

 FI 

alueella, säilyttävät lisäarvon kyseisellä 

alueella ja turvaavat siellä näin enemmän 

työpaikkoja, mikä voi auttaa elvyttämään 

maaseutualueita; 

Or. en 

 

Tarkistus  268 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Marijana Petir, Daniel Buda, Norbert Erdős, Angélique Delahaye, Ramón 

Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Alberto 

Cirio, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 K a. katsoo, että YMP:llä on kehitettävä 

todellista kunnianhimoa sovittaa yhteen 

ympäristöä ja ilmastoa koskevat tavoitteet 

sekä maanviljelyalan taloudellinen 

kestävyys, koska vain taloudellisesti 

terveet maatilat pystyvät saavuttamaan 

EU:n ympäristöä ja ilmastoa koskevat 

tavoitteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  269 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 K a. katsoo, että luonnonvarojen 

suojeleminen on elintärkeää 

maatalousalan pitkän aikavälin 

sietokyvyn kannalta, maanviljelijöiden 

elinkeinon turvaamiseksi ja jotta 

Euroopassa voidaan tuottaa 

elintarvikkeita; 
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Or. en 

 

Tarkistus  270 

Jens Rohde, Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde 

Vautmans 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 K a. katsoo, että Euroopan unionin on 

tulevassa YMP:ssä pyrittävä rajoittamaan 

tiukasti antibioottien käyttöä maatalous- 

ja elintarvikealalla kestävän maatalouden 

vahvistamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  271 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 K a. katsoo, että kansalaisten 

maatilojen eläinten hyvinvointia 

koskevien vaatimusten ja nykyisen 

lainsäädännön ja aloitteiden välillä on 

valtava kuilu; 

Or. en 

 

Tarkistus  272 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 K b. toteaa, että peltometsätalous 

voidaan määritellä ”puukasvuston 

tarkoitukselliseksi sisällyttämiseksi 

viljelymaan ylemmäksi kerrokseksi ja 

laitumen tai viljelykasvin alemmaksi 

kerrokseksi”; 

Or. en 

 

Tarkistus  273 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K c kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 K c. toteaa, että puulajit voidaan jakaa 

tasaisesti tai epätasaisesti tai istuttaa 

peltojen reunoille; 

Or. en 

 

Tarkistus  274 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K d kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 K a. toteaa, että puulajit voivat tuottaa 

metsätalous- tai maataloustuotteita tai 

muita ekosysteemipalveluja, ja katsoo, 

että peltometsätalous voi lisätä nopeasti 

sietokykyä tilojen ja maisemien tasolla ja 

vahvistaa näin YMP:n tavoitteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  275 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 

että vuoden 2013 uudistuksen osana 

käyttöön otetut viherryttämistuet lisäsivät 

monimutkaisuutta ja byrokratiaa, niitä on 

vaikea ymmärtää ja ne eivät merkittävästi 

tehosta YMP:n tuloksellisuutta 

ympäristön ja ilmaston kannalta; 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 

että koska löyhät viherryttämistavoitteet 

yleensä vain kuvastavat jo toteutettavia 

käytäntöjä, vuoden 2013 uudistuksen 

osana käyttöön otetut viherryttämistuet 

lisäsivät monimutkaisuutta ja byrokratiaa 

ja niitä on vaikea ymmärtää; 

Or. fr 

 

Tarkistus  276 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 

että vuoden 2013 uudistuksen osana 

käyttöön otetut viherryttämistuet lisäsivät 

monimutkaisuutta ja byrokratiaa, niitä on 

vaikea ymmärtää ja ne eivät merkittävästi 

tehosta YMP:n tuloksellisuutta ympäristön 

ja ilmaston kannalta; 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 

että vuoden 2013 uudistuksen osana 

käyttöön otetut viherryttämistuet lisäsivät 

monimutkaisuutta ja byrokratiaa, niitä on 

vaikea ymmärtää (vaikka ne perustuvat 

viljelykiertoa, pysyvän laitumen ja 

maisemapiirteiden säilyttämistä koskeviin 

ennakkovaatimuksiin) ja ne eivät 

merkittävästi tehosta YMP:n 

tuloksellisuutta ympäristön ja ilmaston 

kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  277 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 



 

AM\1148602FI.docx 127/159 PE619.267v01-00 

 FI 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 

että vuoden 2013 uudistuksen osana 

käyttöön otetut viherryttämistuet lisäsivät 

monimutkaisuutta ja byrokratiaa, niitä on 

vaikea ymmärtää ja ne eivät merkittävästi 

tehosta YMP:n tuloksellisuutta ympäristön 

ja ilmaston kannalta; 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 

että vuoden 2013 uudistuksen osana 

käyttöön otetut viherryttämistuet lisäsivät 

monimutkaisuutta ja byrokratiaa, niitä on 

vaikea ymmärtää eivätkä ne 

tilintarkastustuomioistuimen lausunnon 

mukaan tehosta riittävästi YMP:n 

tuloksellisuutta ympäristön ja ilmaston 

kannalta sen suunnittelun vuoksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  278 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 

että vuoden 2013 uudistuksen osana 

käyttöön otetut viherryttämistuet lisäsivät 

monimutkaisuutta ja byrokratiaa, niitä on 

vaikea ymmärtää ja ne eivät merkittävästi 

tehosta YMP:n tuloksellisuutta ympäristön 

ja ilmaston kannalta; 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 

että vaaditut perusteet vuoden 2013 

uudistuksen osana käyttöön otettujen 

viherryttämistukien saamiseksi lisäsivät 

monimutkaisuutta ja byrokratiaa, niitä on 

vaikea ymmärtää ja ne eivät merkittävästi 

tehosta YMP:n tuloksellisuutta ympäristön 

ja ilmaston kannalta; 

Or. it 

 

Tarkistus  279 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 
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että vuoden 2013 uudistuksen osana 

käyttöön otetut viherryttämistuet lisäsivät 

monimutkaisuutta ja byrokratiaa, niitä on 

vaikea ymmärtää ja ne eivät merkittävästi 

tehosta YMP:n tuloksellisuutta ympäristön 

ja ilmaston kannalta; 

että se tapa, jolla vuoden 2013 

uudistukseen sisältyvät viherryttämistuet 

suunniteltiin, lisäsivät monimutkaisuutta 

ja byrokratiaa, niitä on vaikea ymmärtää ja 

ne eivät merkittävästi tehosta YMP:n 

tuloksellisuutta ympäristön ja ilmaston 

kannalta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  280 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Petri 

Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 

että vuoden 2013 uudistuksen osana 

käyttöön otetut viherryttämistuet lisäsivät 

monimutkaisuutta ja byrokratiaa, niitä on 

vaikea ymmärtää ja ne eivät merkittävästi 

tehosta YMP:n tuloksellisuutta ympäristön 

ja ilmaston kannalta; 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 

että vuoden 2013 uudistuksen osana 

käyttöön otetut viherryttämistuet lisäsivät 

monimutkaisuutta ja byrokratiaa, niitä on 

vaikea ymmärtää ja ne eivät merkittävästi 

tehosta YMP:n tuloksellisuutta ympäristön 

ja ilmaston kannalta, mikä on tärkeää 

pitää mielessä suunniteltaessa YMP:n 

uutta vihreää rakennetta; 

Or. en 

 

Tarkistus  281 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 

että vuoden 2013 uudistuksen osana 

käyttöön otetut viherryttämistuet lisäsivät 

monimutkaisuutta ja byrokratiaa, niitä on 

L. ottaa huomioon, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on korostanut, 

että vuoden 2013 uudistuksen osana 

käyttöön otetut viherryttämistuet lisäsivät 

monimutkaisuutta ja byrokratiaa, niitä on 
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vaikea ymmärtää ja ne eivät merkittävästi 

tehosta YMP:n tuloksellisuutta ympäristön 

ja ilmaston kannalta; 

vaikea ymmärtää ja ne eivät merkittävästi 

tehosta YMP:n tuloksellisuutta ympäristön 

ja ilmaston kannalta, mutta katsoo 

kuitenkin, että ensimmäisessä pilarissa on 

säilytettävä vahva ympäristöpainotus; 

Or. en 

 

Tarkistus  282 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Daniel Buda, Angélique 

Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, Tom 

Vandenkendelaere, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit 

Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 L a. toteaa, että Euroopan 

tilintarkastustuomioistuin on todennut 

merkittäviä puutteita toisen pilarin 

täytäntöönpanossa, erityisesti pitkän 

hyväksymisprosessin sekä maaseudun 

kehittämisohjelmien monimutkaisen ja 

byrokraattisen luonteen; 

Or. en 

 

Tarkistus  283 

Michel Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 L a. ottaa huomioon, että 

tilintarkastustuomioistuimen päätelmät 

ovat ennenaikaisia, sillä vuosina 2015–

2016 käyttöön otettujen 

viherryttämistoimien vaikutuksia 

ympäristön ja ilmaston suojeluun on vielä 

vaikea hahmottaa; 
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Or. fr 

 

Tarkistus  284 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan L a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 L a. toteaa, että näyttöön perustuvassa 

tieteellisten tutkimusten meta-arvioinnissa 

(fitness check) todettiin myös, että 

viherryttämistoimenpiteillä ei parannettu 

merkittävästi ympäristönsuojelun tasoa, 

pääosin koska vaatimukset täyttyivät jo; 

Or. en 

 

Tarkistus  285 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa edellytetään 

maaseutualueiden omien resurssien 

parempaa hyödyntämistä panemalla 

täytäntöön integroituja strategioita ja 

monialaisia lähestymistapoja, joilla 

vahvistetaan alhaalta ylös suuntautuvaa 

lähestymistapaa ja toimijoiden välistä 

synergiavaikutusta ja edellytetään 

investoimista maaseutualueiden 

elinkelpoisuuteen, luonnonvarojen 

tehokkaampaan suojeluun ja hoitoon, 

ilmastotoimien kannustamiseen, 

osaamisen ja innovoinnin edistämiseen, 

maaseutualueiden hallinnon 

vahvistamiseen ja maaseudun 

kehittämispolitiikan yksinkertaistamiseen 
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ja täytäntöönpanoon; 

Or. fr 

 

Tarkistus  286 

Maria Gabriela Zoană, Daniel Buda 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset, 

maaseutualueiden autioitumisen 

estämiseksi tehtyjen toimien merkittävyys 

sekä naisten ja nuorten rooli tässä 

prosessissa; 

Or. ro 

 

Tarkistus  287 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maa- ja 

metsätalousalalla ja sen ulkopuolella, 
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ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

harvinaiset eläinrodut ja ympäristöä 

säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset 

sekä nuorten ja naisten asema 

maaseudun kehittämisessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  288 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maa- ja 

metsätalousalalla ja sen ulkopuolella, 

harvinaiset eläinrodut ja ympäristöä 

säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset 

sekä nuorten ja naisten asema 

maaseudun kehittämisessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  289 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maa- ja 

metsätalousalalla ja sen ulkopuolella, 

harvinaiset eläinrodut ja ympäristöä 

säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset 

sekä nuorten ja naisten asema 

maaseudun kehittämisessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  290 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, 

Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset 

sekä nuorten ja naisten asema 

maaseudun kehittämisessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  291 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset 

sekä maaseutualueiden työllisyydelle 

koituvat hyödyt; 

Or. it 

 

Tarkistus  292 

Tibor Szanyi, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa ja synergioissa 

mainitaan elinvoimaiset maaseutualueet, 

älykäs monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

Or. en 

 

Tarkistus  293 

Luke Ming Flanagan 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut, 

peltometsätalous ja ympäristöä säästävät 

viljelykasvit sekä luonnonmukainen 

viljely, epäsuotuisassa asemassa olevat 

alueet ja Natura 2000 -ohjelman puitteissa 

tehdyt sitoumukset; 

Or. en 

 

Tarkistus  294 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maa- ja 

metsätalousalalla ja sen ulkopuolella, 

harvinaiset eläinrodut ja ympäristöä 

säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

Or. en 

 

Tarkistus  295 
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Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maatalousalalla ja sen 

ulkopuolella, harvinaiset eläinrodut ja 

ympäristöä säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

M. ottaa huomioon, että parempaa 

elämää maaseutualueilla koskevan Cork 

2.0 -julistuksen tavoitteissa mainitaan 

elinvoimaiset maaseutualueet, 

monitoiminnallisuus, biologinen 

monimuotoisuus maa- ja 

metsätalousalalla ja sen ulkopuolella, 

harvinaiset eläinrodut ja ympäristöä 

säästävät viljelykasvit sekä 

luonnonmukainen viljely, epäsuotuisassa 

asemassa olevat alueet ja Natura 2000 

-ohjelman puitteissa tehdyt sitoumukset; 

Or. en 

 

Tarkistus  296 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M a. toteaa, että jäsenvaltioiden ja 

alueiden välillä on edelleen 

eroavaisuuksia kehityksessä, ja YMP:n 

tuki maaseudun kehittämiselle luo 

mahdollisuuksia kilpailukyvyn 

parantamiseen, kestävien talouksien 

edistämiseen, väestökadon, työttömyyden 

ja köyhyyden torjumiseen ja sosiaalisen 

integraation edistämiseen; 

Or. pl 

 

Tarkistus  297 

Beata Gosiewska 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M a. toteaa, että jäsenvaltioiden ja 

alueiden välillä on edelleen 

eroavaisuuksia kehityksessä, ja YMP:n 

tuki maaseudun kehittämiselle luo 

mahdollisuuksia kilpailukyvyn 

parantamiseen, kestävien talouksien 

edistämiseen, väestökadon, työttömyyden 

ja köyhyyden torjumiseen ja sosiaalisen 

integraation edistämiseen; 

Or. pl 

 

Tarkistus  298 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M a. katsoo, että YMP:ssä olisi otettava 

huomioon epäsuotuisammat alueet, kuten 

alueet, joilla kaupunkikehityksen ja 

maatalouden välillä on voimakasta 

kilpailua, koska tästä aiheutuu 

lisärajoituksia maan saantiin, 

maanviljelyn säilyttämiseksi näillä 

alueilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  299 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis 

Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M a. katsoo, että vuoristoisten ja 

syrjäisten alueiden kaltaisten 

epäsuotuisien alueiden olisi edelleen 

saatava YMP:stä korvausta niiden 

erityisiin rajoitteisiin liittyvistä 

ylimääräisistä kustannuksista 

maanviljelyn säilyttämiseksi näillä 

alueilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  300 

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M a. ottaa huomioon, että naisten ja 

miesten yhdenvertaisten 

mahdollisuuksien takaaminen on 

ratkaisevan tärkeä asia maaltamuuton 

jarruttamiseksi ja parempien 

elinolosuhteiden luomiseksi maaseudulle; 

Or. es 

Tarkistus  301 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia 

Ribeiro, Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Marijana Petir, Francis Zammit Dimech, 

Giovanni La Via 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M a. katsoo, että YMP:ssä olisi 

tunnustettava tiettyjen alojen, kuten 

lampaiden, vuohien ja valkuaiskasvien 

kasvattamisen tuottamat vahvat 

ympäristöhyödyt; 
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Or. en 

 

Tarkistus  302 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M a. katsoo, että YMP:ssä olisi 

tunnustettava tiettyjen alojen, kuten 

lampaiden, vuohien ja valkuaiskasvien 

kasvattamisen tuottamat vahvat 

ympäristöhyödyt; 

Or. en 

 

Tarkistus  303 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M a. toteaa, että EU:n 

metsästrategiassa painotettiin, että 

YMP:llä on ratkaiseva asema 

metsätalouden panoksen vahvistamisessa, 

jotta se saavuttaisi tavoitteensa; 

Or. en 

 

Tarkistus  304 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M a. toteaa, että mehiläishoitoala on 

EU:lle elintärkeä ala ja edistää 
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merkittävästi yhteiskunnan kehitystä sekä 

sosiaalisesti että ympäristön kannalta; 

Or. hr 

 

Tarkistus  305 

Franc Bogovič  

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M a. toteaa, että maaseutualueet on 

pidettävä asuttuina ja että niillä on 

säilytettävä sekä nuorempaa työikäistä 

väestöä että vanhempaa väestöä; 

Or. sl 

Tarkistus  306 

Mairead McGuinness 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M a. katsoo, että on tärkeää tunnustaa 

naisten ja nuorten asema 

maaseutualueilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  307 

Esther Herranz García, Michel Dantin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 

Alberto Cirio, Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro, Marijana 

Petir, Nuno Melo, Giovanni La Via 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 M b. katsoo, että EU:n yleisen 

metsästrategian yhteydessä olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota Välimeren 

alueen metsiin, jotka kärsivät muita 

enemmän ilmastonmuutoksesta ja 

metsäpaloista, jotka saattavat vaarantaa 

maataloustuotannon ja luonnon 

monimuotoisuuden; 

Or. en 

 

Tarkistus  308 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M b. katsoo, että EU:n yleisen 

metsästrategian yhteydessä olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota Välimeren 

alueen metsiin, jotka kärsivät muita 

enemmän ilmastonmuutoksesta ja 

metsäpaloista, jotka saattavat vaarantaa 

maataloustuotannon ja luonnon 

monimuotoisuuden; 

Or. en 

 

Tarkistus  309 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M b. toteaa, että kiertotalous ja 

biotalous edistävät uusia 

liiketoimintamalleja, joista on hyötyä 

maanviljelijöille ja metsänomistajille ja 

maaseutualueiden kehitykselle; 

Or. en 
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Tarkistus  310 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa ketjun alku- ja loppupäässä sekä 

vahvistaa entisestään kannustimia kriisien 

ehkäisemiseksi aktiivisilla 

hallintavälineillä, jotka viranomaiset 

ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla; 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu sellaisten 

sääntöjen mukaisesti, joissa otetaan 

huomioon maatalouden erityispiirteet 

tuotannon ja elintarvikeketjun muiden 

osien välisissä suhteissa ketjun alku- ja 

loppupäässä sekä vahvistaa entisestään 

kannustimia kriisien ehkäisemiseksi 

välineillä, jotka viranomaiset ottavat 

käyttöön alakohtaisella tasolla; 

Or. fr 

 

Tarkistus  311 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa ketjun alku- ja loppupäässä sekä 

vahvistaa entisestään kannustimia kriisien 

ehkäisemiseksi aktiivisilla 

hallintavälineillä, jotka viranomaiset 

ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla; 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa ketjun alku- ja loppupäässä sekä 

vahvistaa entisestään kannustimia kriisien 

ehkäisemiseksi aktiivisilla 

hallintavälineillä, jotka viranomaiset 

ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla, 

kuten todettiin maatalousmarkkinoiden 

työryhmän raportissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  312 
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Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa ketjun alku- ja loppupäässä sekä 

vahvistaa entisestään kannustimia kriisien 

ehkäisemiseksi aktiivisilla 

hallintavälineillä, jotka viranomaiset 

ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla; 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa ketjun alku- ja loppupäässä sekä 

kehittää kannustimia kriisien 

ehkäisemiseksi tehokkaasti, myös 

aktiivisilla tarjonnan hallintavälineillä, 

joilla voidaan vastata EU:n kysyntään ja 

jotka viranomaiset ottavat käyttöön 

alakohtaisella tasolla; 

Or. en 

 

Tarkistus  313 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa ketjun alku- ja loppupäässä sekä 

vahvistaa entisestään kannustimia kriisien 

ehkäisemiseksi aktiivisilla 

hallintavälineillä, jotka viranomaiset 

ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla; 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa varmistaen tuottojen tasainen 

jakautuminen ketjun alku- ja loppupäässä 

sekä vahvistaa entisestään kannustimia 

kriisien ehkäisemiseksi aktiivisilla 

hallintavälineillä, jotka viranomaiset 

ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla; 

Or. it 

 

Tarkistus  314 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Päätöslauselmaesitys 



 

PE619.267v01-00 144/159 AM\1148602FI.docx 

FI 

Johdanto-osan N kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa ketjun alku- ja loppupäässä sekä 

vahvistaa entisestään kannustimia kriisien 

ehkäisemiseksi aktiivisilla 

hallintavälineillä, jotka viranomaiset 

ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla; 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

toimia oikeudenmukaisesti ja avoimesti 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa ketjun alku- ja loppupäässä sekä 

vahvistaa entisestään kannustimia kriisien 

ehkäisemiseksi aktiivisilla 

hallintavälineillä, jotka viranomaiset 

ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla; 

Or. en 

 

Tarkistus  315 

Daniel Buda, Michel Dantin, Norbert Erdős, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela 

Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa ketjun alku- ja loppupäässä sekä 

vahvistaa entisestään kannustimia kriisien 

ehkäisemiseksi aktiivisilla 

hallintavälineillä, jotka viranomaiset 

ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla; 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa ketjun alku- ja loppupäässä sekä 

vahvistaa entisestään maanviljelijöiden 

asemaa ja kannustimia kriisien 

ehkäisemiseksi aktiivisilla 

hallintavälineillä, jotka viranomaiset 

ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla; 

Or. en 

 

Tarkistus  316 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Czesław Adam 

Siekierski, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Tom 

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa ketjun alku- ja loppupäässä sekä 

vahvistaa entisestään kannustimia kriisien 

ehkäisemiseksi aktiivisilla 

hallintavälineillä, jotka viranomaiset 

ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla; 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikkeiden toimitusketjun muiden 

toimijoiden kanssa ketjun alku- ja 

loppupäässä sekä vahvistaa entisestään 

kannustimia riskien ja kriisien 

ehkäisemiseksi aktiivisilla 

hallintavälineillä, jotka viranomaiset 

ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla; 

Or. en 

 

Tarkistus  317 

Fredrick Federley, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa ketjun alku- ja loppupäässä sekä 

vahvistaa entisestään kannustimia 

kriisien ehkäisemiseksi aktiivisilla 

hallintavälineillä, jotka viranomaiset 

ottavat käyttöön alakohtaisella tasolla; 

N. katsoo, että sisämarkkinoilla on 

tärkeää varmistaa reilu kilpailu alalla ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

kanssa ketjun alku- ja loppupäässä ja että 

kilpailukykyyn ja maanviljelijöiden 

yhdenvertaisiin toimintamahdollisuuksiin 

vaikuttavat YMP:n soveltamisalan 

ulkopuoliset näkökohdat on otettava 

asianmukaisesti huomioon ja niitä on 

seurattava; 

Or. en 

 

Tarkistus  318 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 N a. ottaa huomioon, että nämä 

kriisinhallintatoimenpiteet edellyttävät 
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suurempaa avoimuutta ja parempaa 

markkinoiden ohjaamista 

seurantakeskusten avulla ja 

täydentämällä näitä nopean toiminnan 

välineillä, joilla voidaan vaikuttaa 

volyymeihin ja pitää hinnat kannattavina, 

kun hinnat odotetusti laskevat; 

Or. fr 

 

Tarkistus  319 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 N a. toteaa, että viljelijät kaikkialla 

EU:ssa tuottavat ja saattavat tuotteitaan 

EU:n sisämarkkinoille noudattaen 

täydentäviä ehtoja koskevia yhteisiä 

sääntöjä, mutta heillä ei ole kaikissa 

jäsenvaltioissa samoja 

rahoitusmahdollisuuksia; 

Or. hr 

 

Tarkistus  320 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 N a. toteaa, että kiertotalous ja 

biotalous edistävät uusia 

liiketoimintamalleja maanviljelijöille, 

jotka ovat usein myös metsänomistajia, ja 

edistävät maaseutualueiden kehitystä; 

Or. en 
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Tarkistus  321 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 N a. katsoo, että maatalouden yhteisen 

markkinajärjestelyn (YMJ) toimenpiteillä 

on suuri merkitys 

maatalousmarkkinoiden vakauttamisessa; 

Or. pl 

 

Tarkistus  322 

Beata Gosiewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 N a. katsoo, että maatalouden yhteisen 

markkinajärjestelyn (YMJ) toimenpiteillä 

on suuri merkitys 

maatalousmarkkinoiden vakauttamisessa; 

Or. pl 

Tarkistus  323 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. katsoo, että EU:n poliittisiin 

painopisteisiin kuuluvat Euroopan 

maatalouden uudet haasteet edellyttävät, 

kuten todetaan EU:n rahoituksen 

tulevaisuutta koskevassa komission 

pohdinta-asiakirjassa, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

myönnetään riittävästi julkista rahoitusta 

O. katsoo, että EU:n poliittisiin 

painopisteisiin kuuluvat Euroopan 

maatalouden uudet haasteet edellyttävät, 

kuten todetaan EU:n rahoituksen 

tulevaisuutta koskevassa komission 

pohdinta-asiakirjassa, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

myönnetään riittävästi julkista rahoitusta 

brexitistä aiheutuvien kustannusten 
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sekä nykyisiä että uusia haasteita varten; korvaamista ja sekä nykyisiä että uusia 

haasteita varten sekä luodaan lisää 

synergiavaikutuksia maatalous- ja 

maahanmuuttopolitiikan välille; 

Or. fr 

 

Tarkistus  324 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. katsoo, että EU:n poliittisiin 

painopisteisiin kuuluvat Euroopan 

maatalouden uudet haasteet edellyttävät, 

kuten todetaan EU:n rahoituksen 

tulevaisuutta koskevassa komission 

pohdinta-asiakirjassa, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

myönnetään riittävästi julkista rahoitusta 
sekä nykyisiä että uusia haasteita varten; 

O. katsoo, että EU:n poliittisiin 

painopisteisiin kuuluvat elintarvikkeiden 

turvallisuuteen ja 

elintarvikeomavaraisuuteen keskipitkällä 

aikavälillä liittyvät Euroopan maatalouden 

uudet haasteet edellyttävät, kuten todetaan 

EU:n rahoituksen tulevaisuutta koskevassa 

komission pohdinta-asiakirjassa, että 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä maatalouden 

määrärahat säilytetään ennallaan sekä 

nykyisiä että uusia haasteita varten; 

Or. fr 

 

Tarkistus  325 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. katsoo, että EU:n poliittisiin 

painopisteisiin kuuluvat Euroopan 

maatalouden uudet haasteet edellyttävät, 

kuten todetaan EU:n rahoituksen 

tulevaisuutta koskevassa komission 

pohdinta-asiakirjassa, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

O. katsoo, että EU:n poliittisiin 

painopisteisiin kuuluvat Euroopan 

maatalouden uudet haasteet edellyttävät, 

kuten todetaan EU:n rahoituksen 

tulevaisuutta koskevassa komission 

pohdinta-asiakirjassa, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 
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myönnetään riittävästi julkista rahoitusta 

sekä nykyisiä että uusia haasteita varten; 

myönnetään riittävästi julkista rahoitusta 

sekä nykyisiä että uusia haasteita varten ja 

taataan samalla ensimmäisen pilarin 

säilyminen nykyisellä tasolla; 

Or. fr 

 

Tarkistus  326 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Eleonora Evi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. katsoo, että EU:n poliittisiin 

painopisteisiin kuuluvat Euroopan 

maatalouden uudet haasteet edellyttävät, 

kuten todetaan EU:n rahoituksen 

tulevaisuutta koskevassa komission 

pohdinta-asiakirjassa, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

myönnetään riittävästi julkista rahoitusta 
sekä nykyisiä että uusia haasteita varten; 

O. katsoo, että EU:n poliittisiin 

painopisteisiin kuuluvat Euroopan 

maatalouden uudet haasteet edellyttävät, 

kuten todetaan EU:n rahoituksen 

tulevaisuutta koskevassa komission 

pohdinta-asiakirjassa, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

vahvistetaan riittävän julkisen 

rahoituksen myöntäminen sekä nykyisiä 

että uusia haasteita varten; 

Or. it 

Tarkistus  327 

Jan Huitema, Fredrick Federley, Pavel Telička 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. katsoo, että EU:n poliittisiin 

painopisteisiin kuuluvat Euroopan 

maatalouden uudet haasteet edellyttävät, 

kuten todetaan EU:n rahoituksen 

tulevaisuutta koskevassa komission 

pohdinta-asiakirjassa, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

myönnetään riittävästi julkista rahoitusta 

sekä nykyisiä että uusia haasteita varten; 

O. katsoo, että EU:n poliittisiin 

painopisteisiin kuuluvat Euroopan 

maatalouden uudet haasteet edellyttävät, 

kuten todetaan EU:n rahoituksen 

tulevaisuutta koskevassa komission 

pohdinta-asiakirjassa, että seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

myönnetään asianmukaista julkista 

rahoitusta sekä nykyisiä että uusia haasteita 

varten; 
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Or. en 

 

Tarkistus  328 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 O a. toteaa, että yhteiskunta odottaa 

maanviljelijöiden muuttavan 

käytäntöjään, jotta ne olisivat täysin 

kestäviä, ja katsoo, että viljelijöitä olisi 

tuettava tässä siirtymässä julkisin varoin;  

Or. en 

 

Tarkistus  329 

Paul Brannen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. katsoo, että nykyistä YMP:tä 

koskeva mahdolliset muutokset on tehtävä 

siten, että varmistetaan alan vakaus ja 

viljelijöiden suunnitteluvarmuus 

asianmukaisilla siirtymäajoilla ja -

toimenpiteillä; 

P. katsoo, että nykyistä YMP:tä 

koskeva mahdolliset muutokset on tehtävä 

siten, että varmistetaan alan vakaus, 

viljelijöiden suunnitteluvarmuus 

asianmukaisilla siirtymäajoilla ja -

toimenpiteillä ja parannetaan kyseisten 

alueiden ympäristö- ja ilmastotoimia 

ottaen huomioon maailmanlaajuiset, 

alueelliset ja paikalliset haasteet ja 

tavoitteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  330 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 
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Johdanto-osan P kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. katsoo, että nykyistä YMP:tä 

koskeva mahdolliset muutokset on tehtävä 

siten, että varmistetaan alan vakaus ja 

viljelijöiden suunnitteluvarmuus 

asianmukaisilla siirtymäajoilla ja 

-toimenpiteillä; 

P. katsoo, että nykyistä YMP:tä 

koskeva mahdolliset muutokset on tehtävä 

siten, että varmistetaan alan vakauden 

palauttaminen ja viljelijöiden 

suunnitteluvarmuus asianmukaisilla 

siirtymäajoilla ja -toimenpiteillä 

vaarantamatta suorien tukien periaatetta 

tai niiden nykyistä määrää; 

Or. fr 

 

Tarkistus  331 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. katsoo, että nykyistä YMP:tä 

koskeva mahdolliset muutokset on tehtävä 

siten, että varmistetaan alan vakaus ja 

viljelijöiden suunnitteluvarmuus 

asianmukaisilla siirtymäajoilla ja -

toimenpiteillä; 

P. katsoo, että nykyistä YMP:tä 

koskeva mahdolliset muutokset on tehtävä 

siten, että varmistetaan alan vakaus ja 

viljelijöiden ja metsän omistajien 

suunnitteluvarmuus asianmukaisilla 

siirtymäajoilla ja -toimenpiteillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  332 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. katsoo, että nykyistä YMP:tä 

koskeva mahdolliset muutokset on tehtävä 

siten, että varmistetaan alan vakaus ja 

viljelijöiden suunnitteluvarmuus 

asianmukaisilla siirtymäajoilla ja 

P. katsoo, että nykyistä YMP:tä 

koskeva mahdolliset muutokset on tehtävä 

siten, että varmistetaan alan vakaus ja 

viljelijöiden suunnitteluvarmuus ja 

oikeusvarmuus asianmukaisilla 
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-toimenpiteillä; siirtymäajoilla ja -toimenpiteillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  333 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. katsoo, että nykyistä YMP:tä 

koskeva mahdolliset muutokset on tehtävä 

siten, että varmistetaan alan vakaus ja 

viljelijöiden suunnitteluvarmuus 

asianmukaisilla siirtymäajoilla ja 

-toimenpiteillä; 

P. katsoo, että nykyistä YMP:tä 

koskeva mahdolliset muutokset on tehtävä 

siten, että varmistetaan alan vakaus, 

oikeusvarmuus ja viljelijöiden 

suunnitteluvarmuus asianmukaisilla 

siirtymäajoilla ja -toimenpiteillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  334 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 P a. ottaa huomioon, että Posei on 

tehokas väline, jonka tarkoituksena on 

kehittää ja vahvistaa tuotannonalojen 

rakennejärjestelyjä ja vastata 

syrjäisimpien alueiden maatalouden 

erityisongelmiin; ottaa huomioon, että 

kertomuksessaan parlamentille ja 

neuvostolle Posein täytäntöönpanosta 

komissio toteaa, että ”kun otetaan 

huomioon järjestelmän [Posei] arviointi, 

perusasetuksen (EU) N:o 228/2013 

muuttamista ei katsota tarpeelliseksi”; 

  

Or. fr 
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Tarkistus  335 

Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Younous 

Omarjee 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 P a. ottaa huomioon, että Posei on 

tehokas väline, jonka tarkoituksena on 

kehittää ja vahvistaa tuotannonalojen 

rakennejärjestelyjä ja vastata 

syrjäisimpien alueiden maatalouden 

erityisongelmiin; ottaa huomioon, että 

kertomuksessaan parlamentille ja 

neuvostolle Posein täytäntöönpanosta 

komissio toteaa, että ”kun otetaan 

huomioon järjestelmän [Posei] arviointi, 

perusasetuksen (EU) N:o 228/2013 

muuttamista ei katsota tarpeelliseksi”; 

Or. fr 

 

Tarkistus  336 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, 

Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. katsoo, että parlamentin on 

toimittava merkittävässä roolissa 

laadittaessa selkeää politiikkakehystä, 

jonka avulla säilytetään yhteiset 

pyrkimykset Euroopan tasolla ja jatketaan 

demokraattista keskustelua strategisista 

kysymyksistä, joilla on vaikutusta kaikkien 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään, kun 

kyseessä ovat luonnonvarojen käyttö, 

elintarvikkeiden laatu ja 

maatalouskäytäntöjen nykyaikaistaminen; 

Q. katsoo, että parlamentin on 

toimittava merkittävässä roolissa 

laadittaessa selkeää politiikkakehystä, 

jonka avulla säilytetään yhteiset 

pyrkimykset Euroopan tasolla ja jatketaan 

demokraattista keskustelua strategisista 

kysymyksistä, joilla on vaikutusta kaikkien 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään, kun 

kyseessä ovat luonnonvarojen käyttö, 

elintarvikkeiden laatu ja 

maatalouskäytäntöjen nykyaikaistaminen, 

tavoitteena saada aikaan unionin tason 
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yhteiskuntasopimus tuottajien ja 

kuluttajien kesken; 

Or. en 

 

Tarkistus  337 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. katsoo, että parlamentin on 

toimittava merkittävässä roolissa 

laadittaessa selkeää politiikkakehystä, 

jonka avulla säilytetään yhteiset 

pyrkimykset Euroopan tasolla ja jatketaan 

demokraattista keskustelua strategisista 

kysymyksistä, joilla on vaikutusta kaikkien 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään, kun 

kyseessä ovat luonnonvarojen käyttö, 

elintarvikkeiden laatu ja 

maatalouskäytäntöjen nykyaikaistaminen; 

Q. katsoo, että parlamentin on 

toimittava merkittävässä roolissa 

laadittaessa selkeää politiikkakehystä, 

jonka avulla säilytetään yhteiset 

pyrkimykset Euroopan tasolla ja jatketaan 

demokraattista keskustelua strategisista 

kysymyksistä, joilla on vaikutusta kaikkien 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään, kun 

kyseessä ovat luonnonvarojen käyttö, 

elintarvikkeiden laatu, maataloustuottajien 

taloudellinen vakaus ja 

maatalouskäytäntöjen nykyaikaistaminen; 

Or. hr 

Tarkistus  338 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. katsoo, että parlamentin on 

toimittava merkittävässä roolissa 

laadittaessa selkeää politiikkakehystä, 

jonka avulla säilytetään yhteiset 

pyrkimykset Euroopan tasolla ja jatketaan 

demokraattista keskustelua strategisista 

kysymyksistä, joilla on vaikutusta kaikkien 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään, kun 

kyseessä ovat luonnonvarojen käyttö, 

elintarvikkeiden laatu ja 

Q. katsoo, että parlamentin on 

toimittava merkittävässä roolissa 

laadittaessa selkeää politiikkakehystä, 

jonka avulla säilytetään yhteiset 

pyrkimykset Euroopan tasolla ja jatketaan 

demokraattista keskustelua strategisista 

kysymyksistä, joilla on vaikutusta kaikkien 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään, kun 

kyseessä ovat luonnonvarojen käyttö, 

elintarvikkeiden laatu, tuotteiden 
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maatalouskäytäntöjen nykyaikaistaminen; turvallisuus sekä maatalous- ja 

terveyskäytäntöjen nykyaikaistaminen; 

Or. fr 

Tarkistus  339 

Mairead McGuinness 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. katsoo, että parlamentin on 

toimittava merkittävässä roolissa 

laadittaessa selkeää politiikkakehystä, 

jonka avulla säilytetään yhteiset 

pyrkimykset Euroopan tasolla ja jatketaan 

demokraattista keskustelua strategisista 

kysymyksistä, joilla on vaikutusta kaikkien 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään, kun 

kyseessä ovat luonnonvarojen käyttö, 

elintarvikkeiden laatu ja 

maatalouskäytäntöjen nykyaikaistaminen; 

Q. katsoo, että parlamentin on 

toimittava merkittävässä roolissa 

laadittaessa selkeää politiikkakehystä, 

jonka avulla säilytetään yhteiset 

pyrkimykset Euroopan tasolla ja jatketaan 

demokraattista keskustelua strategisista 

kysymyksistä, joilla on vaikutusta kaikkien 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään, kun 

kyseessä ovat luonnonvarojen, myös 

veden, maaperän ja ilman käyttö, 

elintarvikkeiden laatu ja 

maatalouskäytäntöjen nykyaikaistaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  340 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. katsoo, että parlamentin on 

toimittava merkittävässä roolissa 

laadittaessa selkeää politiikkakehystä, 

jonka avulla säilytetään yhteiset 

pyrkimykset Euroopan tasolla ja jatketaan 

demokraattista keskustelua strategisista 

kysymyksistä, joilla on vaikutusta kaikkien 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään, kun 

kyseessä ovat luonnonvarojen käyttö, 

Q. katsoo, että parlamentin on 

toimittava merkittävässä roolissa 

laadittaessa selkeää politiikkakehystä, 

jonka avulla säilytetään yhteiset 

pyrkimykset Euroopan tasolla ja jatketaan 

demokraattista keskustelua strategisista 

kysymyksistä, joilla on vaikutusta kaikkien 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään, kun 

kyseessä ovat luonnonvarojen käyttö, 
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elintarvikkeiden laatu ja 

maatalouskäytäntöjen nykyaikaistaminen; 

elintarvikkeiden laatu, terveys ja 

maatalouskäytäntöjen kestävä 

nykyaikaistaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  341 

Laurenţiu Rebega 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. katsoo, että parlamentin on 

toimittava merkittävässä roolissa 

laadittaessa selkeää politiikkakehystä, 

jonka avulla säilytetään yhteiset 

pyrkimykset Euroopan tasolla ja jatketaan 

demokraattista keskustelua strategisista 

kysymyksistä, joilla on vaikutusta kaikkien 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään, kun 

kyseessä ovat luonnonvarojen käyttö, 

elintarvikkeiden laatu ja 

maatalouskäytäntöjen nykyaikaistaminen; 

Q. katsoo, että parlamentin on 

toimittava merkittävässä roolissa 

laadittaessa selkeää politiikkakehystä, 

jonka avulla säilytetään yhteiset 

pyrkimykset Euroopan tasolla ja jatketaan 

demokraattista keskustelua strategisista 

kysymyksistä, joilla on vaikutusta kaikkien 

kansalaisten jokapäiväiseen elämään, kun 

kyseessä ovat kestävä luonnonvarojen 

käyttö, elintarvikkeiden laatu ja 

maatalouskäytäntöjen nykyaikaistaminen; 

Or. ro 

Tarkistus  342 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Q a. katsoo, että maaseutualueiden 

naisten useat tehtävät auttavat 

säilyttämään elinkelpoisia 

maatalousyrityksiä ja maaseutuyhteisöjä; 

Or. en 

 

Tarkistus  343 
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Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Q a. katsoo, että koska uudelleen 

laaditun YMP:n on tuotettava tuloksia 

kyseisellä tasolla, lainsäätäjille on 

ehdottomasti annettava keinot toteuttaa 

tehtävänsä täysimääräisesti säädetyssä 

aikataulussa, ja toteaa, että brexitiin 

liittyy epävarmuustekijöitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  344 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Q a. toteaa, että EU:n metsästrategialla 

edistetään johdonmukaista ja 

kokonaisvaltaista näkemystä 

metsänhoidosta, se kattaa metsistä 

saatavat monenlaiset hyödyt ja siinä 

yhdistetään sisäiset ja ulkoiset 

metsäpoliittiset kysymykset sekä 

käsitellään koko metsäalan arvoketjua; 

Or. en 

 

Tarkistus  345 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Q a. ottaa huomioon, että parlamentti 

on vastustanut EU:n tukien myöntämistä 
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härkätaisteluita varten ja että se on 

erityisesti vaatinut, että maataloustukia ei 

käytetä härkätaisteluihin käytettävien 

härkien kasvattamiseen; 

Or. nl 

 

Tarkistus  346 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Q a. toteaa, että yksi maaseudun 

kehittämisen kuudesta keskeisestä 

painopisteestä EU:ssa on maa- ja 

metsätalouteen liittyvien ekosysteemien 

palauttaminen, säilyttäminen ja 

parantaminen myös Natura 2000 -

alueilla; 

Or. nl 

 

Tarkistus  347 

Susanne Melior 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Q a. toteaa, että EU laatii parhaillaan 

valkuaisstrategiaa edistääkseen 

valkuaiskasvien omavaraisuutta; 

Or. de 

Tarkistus  348 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q b kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Q b. ottaa huomioon, että 

maataloustuotteiden 

myynninedistämiseen EU:ssa ja sen 

ulkopuolella tarkoitetut tuet ovat 

lisääntyneet jyrkästi viime vuosina, 

142,5 miljoonasta eurosta vuonna 2017 

188,5 miljoonaan euroon vuonna 2018 ja 

200 miljoonaan euroon vuonna 2020; 

Or. nl 

Tarkistus  349 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Q b. toteaa, että maaseutualueiden 

naiset kohtaavat edelleen lukuisia 

haasteita; toteaa, että vaikka joihinkin 

EU:n rahoitusohjelmiin sisältyy 

sukupuoliulottuvuus, maatalouden ja 

maaseudun kehittämisen politiikkoihin ei 

sisälly tällaisia erityistoimenpiteitä; 

Or. en 

 


