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Tarkistus  350 

Paul Brannen 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 alaotsikko 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Euroopan unionin, jäsenvaltioiden, 

alueiden ja viljelijöiden välinen uusi suhde 

Euroopan unionin, jäsenvaltioiden, 

alueiden, viljelijöiden, metsänomistajien ja 

muiden maankäyttäjien välinen uusi suhde 

Or. en 

 

Tarkistus  351 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

-1 kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 -1. painottaa, että YMP:n tulevassa 

uudistuksessa on asetettava tavoitteeksi 

kunnianhimoiset politiikat, joilla 

varmistetaan aidosti kestävä ja yhteinen 

elintarvikkeita, maataloutta ja maaseudun 

kehittämistä koskeva politiikka, jolla 

pyritään tarjoamaan ravitsevia ja 

terveellisiä elintarvikkeita sekä 

takaamaan eläinten hyvinvointi, terveet 

ekosysteemit ja oikeudenmukaiset tulot 

viljelijöille EU:ssa, noudattaen 

periaatetta, jonka mukaan julkisia varoja 

on käytettävä julkisia hyödykkeitä varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  352 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

Poistetaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus  353 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

1. panee merkille YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskevat pyrkimykset, mutta korostaa, että 

tarvitaan muutakin kuin 

yksinkertaistamista ja 

uudenaikaistamista, jotta voidaan 

säilyttää elintarviketuotanto pienillä ja 

keskisuurilla viljelijöillä, varmistaa 

ilmastonmuutoksen torjuntatoimenpiteet 

ja luoda maataloutta, jossa todella 

sitoudutaan ympäristön suojeluun; 

Or. es 

 

Tarkistus  354 

Jean Arthuis 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamisen ja nykyaikaistamisen 

lisäämistä koskeviin pyrkimyksiin ja 



 

AM\1148815FI.docx 5/181 PE619.297v01-00 

 FI 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

erityisesti koontiasetuksen hyväksymisen 

alalla saavutettuun etenemiseen ja 
korostaa, että politiikan, jota sen toimijat 

ja edunsaajat eivät ymmärrä, ei 

kuitenkaan voida katsoa vastaavan 

tavoitteitaan; 

Or. fr 

 

Tarkistus  355 

Matt Carthy 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että niiden ei pidä jäädä pelkäksi 

sanahelinäksi, vaan YMP:n on annettava 

mukautua paikallisiin oloihin, siinä on 

painotettava tuloksien lisäksi myös 

loppukäyttäjiä ja vähennettävä tilojen 

tulojen erilaisuutta, säilyttäen samalla 

sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

yhteisen politiikan periaatteen;  

Or. en 

 

Tarkistus  356 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista koskeviin pyrkimyksiin 

varmistaen samanaikaisesti, että tämä 

korkeatasoinen tavoite on kansalaisten 

odotuksien mukainen; korostaa, että 
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uudistuksen ensisijainen tavoite; sisämarkkinoiden yhtenäisyyden, mukaan 

lukien yhteinen ympäristön laatua 

koskeva perustaso, ja aidosti yhteisen 

politiikan on oltava uudistuksen 

perusperiaatteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  357 

Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen, nykyaikaisen ja 

maatalouden kestävää kehitystä tukevan 

politiikan, jolla on ratkaiseva merkitys 

varmistettaessa turvalliset, korkealaatuiset 

ja monipuoliset elintarvikkeet, työpaikat 

ja kehitys maaseudulla, on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

Or. pl 

 

Tarkistus  358 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

1. suhtautuu myönteisesti 

pyrkimykseen yksinkertaistaa YMP:tä ja 

nykyaikaistaa sitä niin, että tähänastisen 

menettelyjen määrittelyn sijaan voidaan 

keskittyä johdonmukaisesti tuloksiin; 
korostaa kuitenkin, että sisämarkkinoiden 

yhtenäisyyden ja aidosti yhteisen politiikan 
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on oltava uudistuksen ensisijainen tavoite; 

Or. de 

 

Tarkistus  359 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sen, että viljelijät pystyvät tuottamaan 

tuloja yrityksensä avulla, luonnonvarojen 

kestävän käytön, sisämarkkinoiden 

yhtenäisyyden ja aidosti yhteisen politiikan 

on oltava uudistuksen ensisijainen tavoite; 

Or. en 

 

Tarkistus  360 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että tuottajien tulotuen ja 

maaseutumaisen säilyttämisen on 
sisämarkkinoiden puitteissa oltava yksi 

sellaisen politiikan uudistuksen 

ensisijaisista tavoitteista, joka voi säilyä 

yhteisenä; 

Or. it 
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Tarkistus  361 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että kansallisen tuotannon ja 

pienviljelijöiden suojelun on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

Or. pt 

 

Tarkistus  362 

Mairead McGuinness 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

viljelijöiden hyväksi koskeviin 

pyrkimyksiin, mutta korostaa, että Rooman 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden, 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja aidosti 

yhteisen politiikan on oltava uudistuksen 

ensisijainen tavoite; 

Or. en 

 

Tarkistus  363 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 
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koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden, 

viljelijöiden aseman ja aidosti yhteisen 

politiikan varmistamisen on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

Or. en 

 

Tarkistus  364 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

sääntelyvälineitä sisältävän aidosti 

yhteisen politiikan on oltava uudistuksen 

ensisijainen tavoite; 

Or. fr 

 

Tarkistus  365 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Indrek Tarand, Valdemar 

Tomaševski, Urmas Paet, Yana Toom, Petras Auštrevičius, Algirdas Saudargas 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta tähdentää, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen ja EU:n riittävästi 

rahoittaman politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

Or. en 
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Tarkistus  366 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Laima Liucija 

Andrikienė 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta tähdentää, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen ja EU:n riittävästi 

rahoittaman politiikan on oltava 

ensisijainen tavoite; 

Or. en 

 

Tarkistus  367 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan saavuttamisen 

on oltava uudistuksen ensisijainen tavoite; 

Or. en 

 

Tarkistus  368 

Georgios Epitideios 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite; 

1. suhtautuu myönteisesti YMP:n 

yksinkertaistamista ja nykyaikaistamista 

koskeviin pyrkimyksiin, mutta korostaa, 

että sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja 

aidosti yhteisen politiikan on oltava 

uudistuksen ensisijainen tavoite, kun 

YMP:n olennainen syy on unionin 

jäsenvaltioiden maa- ja 

karjataloustuotteiden suojeleminen 

epäterveeltä kilpailulta, joka aiheutuu 

vastaavien tuotteiden rajoituksettomasta 

tuonnista kolmansista valtioista; 

Or. el 

 

Tarkistus  369 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. pitää ehdottoman tarpeellisena 

elintarvikeketjujen hajauttamista ja 

paikallisen tuotannon ja kulutuksen, 

lyhyempien toimitusketjujen ja 

paikallisten markkinoiden tukemista ja 

edistämistä (myös internetin kaltaisten 

innovatiivisten välineiden avulla), jotta 

voidaan vähentää elintarvikkeiden 

tuotantoon ja jakeluun liittyviä 

energiavirtoja; 

Or. pt 

 

Tarkistus  370 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 1 a. esittää, että jäsenvaltioiden 

strategisia suunnitelmia koskevaan 

ilmoitukseen ei pitäisi liittyä komission 

virallista hyväksyntää, vaan sen sijaan 

olisi varmennettava ennalta määritettyjen 

tavoitteiden noudattaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  371 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 

asettamaan yhteisen maatalouspolitiikan 

keskiöön tuottajahinnat, joilla katetaan 

tuotantokustannuksia ja maksetaan 

korvausta tehdystä työstä; 

Or. es 

 

Tarkistus  372 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. kehottaa laatimaan sellaisen 

YMP:n, jonka ensisijaisena tavoitteena 

on, että jokainen EU:n tila muuttuu 

yritykseksi, jossa yhdistyvät taloudellista 

ja ympäristönsuojeluun liittyvää 

suorituskykyä koskevat normit; 

Or. en 
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Tarkistus  373 

Jens Rohde, Jan Huitema, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. kehottaa varmistamaan, että 

nykyisen YMP:n muutokset perustuvat 

strategisiin tavoitteisiin vahvistaa 

kilpailukykyä ja kestävyyttä sekä 

varmistaa terveelliset ja turvalliset 

elintarvikkeet; 

Or. en 

 

Tarkistus  374 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. painottaa, että YMP:n kehyksessä 

on ylläpidettävä EU:n lainsäätäjien, 

viljelijöiden ja kansalaisten välistä 

keskeistä suhdetta; 

Or. en 

 

Tarkistus  375 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

1 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 b. kiinnittää huomiota pienen ja 

keskisuuren maatalouden erittäin 

merkittävään rooliin, joka on 

tunnustettava ja jota on arvostettava; 
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Or. pt 

 

Tarkistus  376 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla 

tällä hetkellä oleva liikkumavara 

perussääntöjen määrittelyssä voi 

aiheuttaa vaaran, että kilpailu 

sisämarkkinoilla vääristyy ja viljelijöiden 

tuensaanti eri jäsenvaltioissa tai jopa eri 

alueilla on epätasa-arvoista; 

Poistetaan. 

Or. fr 

 

Tarkistus  377 

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

Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla 

tällä hetkellä oleva liikkumavara 

perussääntöjen määrittelyssä voi 

aiheuttaa vaaran, että kilpailu 

sisämarkkinoilla vääristyy ja viljelijöiden 

tuensaanti eri jäsenvaltioissa tai jopa eri 

alueilla on epätasa-arvoista; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  378 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 



 

AM\1148815FI.docx 15/181 PE619.297v01-00 

 FI 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla 

tällä hetkellä oleva liikkumavara 

perussääntöjen määrittelyssä voi 

aiheuttaa vaaran, että kilpailu 
sisämarkkinoilla vääristyy ja viljelijöiden 

tuensaanti eri jäsenvaltioissa tai jopa eri 

alueilla on epätasa-arvoista; 

2. korostaa, että jäsenvaltioilla tällä 

hetkellä oleva liikkumavara 

perusasetuksissa määriteltyjen 

vaihtoehtojen puitteissa mahdollistaa 

puuttumisen erityisiin tilanteisiin yhteisen 

kehyksen mukaisesti ja rajatulla tavalla, 

jotta noudatetaan sisämarkkinoilla 

kilpailun ehtoja ja taataan viljelijöiden 

yhdenvertainen tuensaanti eri 

jäsenvaltioissa tai jopa eri alueilla; 

Or. pt 

 

Tarkistus  379 

John Stuart Agnew 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla 

tällä hetkellä oleva liikkumavara 

perussääntöjen määrittelyssä voi aiheuttaa 

vaaran, että kilpailu sisämarkkinoilla 

vääristyy ja viljelijöiden tuensaanti eri 

jäsenvaltioissa tai jopa eri alueilla on 

epätasa-arvoista; 

2. korostaa jäsenvaltioilla tällä 

hetkellä olevaa liikkumavaraa viljelijöiden 

kansallisen tuen määrittelyssä, mukaan 

lukien erilaiset henkilö- ja yritysverotusta 

koskevat säännöt, kansallinen tulotuki ja 

elintarvikkeiden käytön edistämistä 

koskevat aloitteet, joiden avulla 

jäsenvaltiot voivat tukea viljelijöitä 

YMP:n rakenteen ulkopuolella; 

Or. en 

 

Tarkistus  380 

Matt Carthy 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla 

tällä hetkellä oleva liikkumavara 

2. katsoo, että jäsenvaltioilla tällä 

hetkellä olevaa liikkumavaraa 
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perussääntöjen määrittelyssä voi aiheuttaa 

vaaran, että kilpailu sisämarkkinoilla 

vääristyy ja viljelijöiden tuensaanti eri 

jäsenvaltioissa tai jopa eri alueilla on 

epätasa-arvoista; 

perussääntöjen määrittelyssä voitaisiin 

laajentaa toissijaisuusperiaatteen 

mukaisesti aiheuttamatta välttämättä 

vaaraa, että kilpailu sisämarkkinoilla 

vääristyy tai viljelijöiden tuensaanti eri 

jäsenvaltioissa tai jopa eri alueilla on 

epätasa-arvoista; 

Or. en 

 

Tarkistus  381 

Maria Noichl, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla 

tällä hetkellä oleva liikkumavara 

perussääntöjen määrittelyssä voi aiheuttaa 

vaaran, että kilpailu sisämarkkinoilla 

vääristyy ja viljelijöiden tuensaanti eri 

jäsenvaltioissa tai jopa eri alueilla on 

epätasa-arvoista; 

2. korostaa, että jäsenvaltioilla tällä 

hetkellä oleva liikkumavara perussääntöjen 

määrittelyssä osoittaa, että joitakin YMP:n 

osia ei voida enää pitää yhteisenä 

politiikkana ja että kilpailua ilmenee 

valitettavasti sisämarkkinoilla ja 

viljelijöiden tuensaanti eri jäsenvaltioissa 

tai jopa eri alueilla on epätasa-arvoista; 

Or. en 

 

Tarkistus  382 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla 

tällä hetkellä oleva liikkumavara 

perussääntöjen määrittelyssä voi aiheuttaa 

vaaran, että kilpailu sisämarkkinoilla 

vääristyy ja viljelijöiden tuensaanti eri 

jäsenvaltioissa tai jopa eri alueilla on 

epätasa-arvoista; 

2. korostaa, että jäsenvaltioille suotu 

liian suuri liikkumavara perussääntöjen 

määrittelyssä voi joissakin tapauksissa 

aiheuttaa vaaran, että kilpailu 

sisämarkkinoilla vääristyy ja viljelijöiden 

tuensaanti eri jäsenvaltioissa tai jopa eri 

alueilla on epätasa-arvoista; 
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Or. it 

 

Tarkistus  383 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla 

tällä hetkellä oleva liikkumavara 

perussääntöjen määrittelyssä voi aiheuttaa 

vaaran, että kilpailu sisämarkkinoilla 

vääristyy ja viljelijöiden tuensaanti eri 

jäsenvaltioissa tai jopa eri alueilla on 

epätasa-arvoista; 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla 

tällä hetkellä oleva liikkumavara 

perussääntöjen määrittelyssä (esim. 

vapaaehtoiset tuotantosidonnaiset tuet) 
voi aiheuttaa vaaran, että kilpailu 

sisämarkkinoilla vääristyy ja viljelijöiden 

tuensaanti eri jäsenvaltioissa tai jopa eri 

alueilla on epätasa-arvoista; 

Or. en 

 

Tarkistus  384 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla 

tällä hetkellä oleva liikkumavara 

perussääntöjen määrittelyssä voi aiheuttaa 

vaaran, että kilpailu sisämarkkinoilla 

vääristyy ja viljelijöiden tuensaanti eri 

jäsenvaltioissa tai jopa eri alueilla on 

epätasa-arvoista; 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla 

tällä hetkellä oleva liikkumavara 

perussääntöjen määrittelyssä aiheuttaa 

vaaran, että kilpailu vääristyy, ja uhkaa 

koheesiotavoitteita sisämarkkinoilla ja 

maaseutualueiden välillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  385 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 
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2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla 

tällä hetkellä oleva liikkumavara 

perussääntöjen määrittelyssä voi aiheuttaa 

vaaran, että kilpailu sisämarkkinoilla 

vääristyy ja viljelijöiden tuensaanti eri 

jäsenvaltioissa tai jopa eri alueilla on 

epätasa-arvoista; 

2. korostaa, että jopa jäsenvaltioilla 

tällä hetkellä oleva liikkumavara 

perussääntöjen määrittelyssä voi aiheuttaa 

vaaran, että kilpailu sisämarkkinoilla 

vääristyy ja viljelijöiden tuensaanti eri 

jäsenvaltioissa tai jopa eri alueilla on 

epätasa-arvoista, mikä saattaa vähentää 

YMP:n vaikuttavuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  386 

John Stuart Agnew 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. toteaa, että YMP:tä kohtaan 

esitettyyn laajaan kritiikkiin vastaamiseksi 

politiikan tavoitteet ja välineet olisi 

määritettävä selvemmin, samoin kuin 

niihin liittyvä vastuuvelvollisuus; toteaa 

lisäksi, että olisi lisättävä jäsenvaltioiden 

liikkumavaraa YMP:n varojen 

käyttämisessä torjumaan maatalousalan 

merkittäviä ongelmia, jotka eivät kuulu 

EU:n toimialaan, kuten mukautuminen 

kuluttajien muuttuviin mieltymyksiin, 

jotka ilmenevät esimerkiksi lihan 

kulutuksen vähenemisenä, maaperän 

terveyden suojelutoimet, kansan- ja 

mielenterveyttä koskevat kysymykset sekä 

työvoiman saanti; 

Or. en 

 

Tarkistus  387 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. painottaa, että tasavertaisten 

toimintaedellytyksien varmistamiseksi on 

otettava käyttöön EU:n yhteinen 

perustaso, jotta voidaan taata 

kansalaisten oikeus terveeseen 

ympäristöön ja terveelliseen, ravitsevaan 

ruokaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  388 

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

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

Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. katsoo, että on torjuttava kaikkia 

pyrkimyksiä YMP:n uudelleen 

kansallistamiseksi ensimmäisen pilarin 

osarahoituksen tai 

toissijaisuusperiaatteen suhteettoman 

käytön välityksellä, koska siten 

pahennettaisiin merkittävästi kilpailuun 

liittyvää epätasapainoa sisämarkkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  389 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 2 a. katsoo, että on torjuttava kaikkia 

pyrkimyksiä YMP:n uudelleen 

kansallistamiseksi ensimmäisen pilarin 

osarahoituksen tai 

toissijaisuusperiaatteen suhteettoman 

käytön välityksellä, koska siten 

pahennettaisiin merkittävästi kilpailuun 

liittyvää epätasapainoa sisämarkkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  390 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. korostaa, että säännöt on 

laadittava huolellisesti, jotta voidaan 

säilyttää tarvittava joustavuus, jonka 

avulla jäsenvaltiot ja alueet voivat valita 

todellisiin tilanteisiin parhaiten soveltuvat 

ratkaisut vääristämättä kilpailua 

sisämarkkinoilla; 

Or. hr 

 

Tarkistus  391 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. kehottaa näin ollen komissiota 

arvioimaan samanaikaisesti normeja, 

joilla säännellään sisämarkkinoita, ja 

varmistamaan, että käytössä on riittävät 

välineet maataloustuotannon arvon 

suojeluun; 

Or. it 
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Tarkistus  392 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. muistuttaa tässä yhteydessä siitä, 

että vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen 

tuen myöntäminen voi johtaa kilpailun 

vääristymiseen; 

Or. de 

 

Tarkistus  393 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. painottaa tarkoituksenmukaisten 

ja tehokkaiden ratkaisujen tarvetta, jotta 

minimoidaan kilpailun vääristymisen 

riskejä sisämarkkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  394 

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

Jakovčić, Pavel Telička 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. painottaa tasavertaisten 

toimintaedellytyksien merkitystä 

viljelijöiden kannalta; 
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Or. en 

 

Tarkistus  395 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. ei kannata mahdollisuutta 

palauttaa yhteinen maatalouspolitiikka 

jäsenvaltioiden toimivaltaan; 

Or. es 

 

Tarkistus  396 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 a. painottaa, että EU:n tiloista lähes 

40 prosenttia on pientiloja, jotka saavat 

ainoastaan kahdeksan prosenttia YMP:n 

tuista; 

Or. en 

 

Tarkistus  397 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 b. kehottaa komissiota kehittämään 

EU:n valtiontukisääntöjä niin, että 

ohjelmassa kuvatut toimenpiteet 

hyväksytään samalla myös 

valtiontukisääntöjen osalta (one window 
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approach); 

Or. de 

 

Tarkistus  398 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 2 b. katsoo, että perustasoa 

määritettäessä olisi varmistettava asiaa 

koskevien säädöksien noudattaminen ja 

että ympäristölle tai yhteiskunnalle ei 

aiheuteta haittaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  399 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava 

YMP:n molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

Poistetaan. 

Or. fr 
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Tarkistus  400 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava 
YMP:n molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 
tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille on 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

sillä edellytyksellä, että YMP:n tavoitteet 

ovat yhä eurooppalaisia ja että jatketaan 

yhteisten sääntöjen soveltamista 

käytettävissä oleviin toimintavälineiden 

päätyyppeihin, sellaisten toimenpiteiden 

valintakriteereihin, jotka jäsenvaltiot 

voivat säilyttää kansallisessa strategisessa 

suunnitelmassa, joka sisältää myös 

kansallisen toimintasuunnitelman, sekä 

arviointi-indikaattoreihin, jotta 

varmistetaan yhdenmukainen 

lähestymistapa YMP:n molempiin 

pilareihin koko unionissa ja erityisesti 

kaikkiin ensimmäisen pilarin 

säännöksiin, joilla varmistetaan 
tasavertaiset toimintaedellytykset; 

Or. fr 

 

Tarkistus  401 

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

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

Noichl, Jean-Paul Denanot, Nicola Caputo, Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava 
YMP:n molemmat pilarit ja varmistettava 

3. katsoo, että päätösvaltaa olisi 

annettava lisää ainoastaan siinä 

tapauksessa, että on olemassa vaikuttavia 

yhteisiä sääntöjä, tavoitteita ja 

indikaattoreita, jotka koskevat 

mahdollisten interventiovälineiden 

tärkeimpiä tyyppejä ja kriteerejä, joiden 

perusteella valitaan toimet, joita 
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erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisissa 

toimintaohjelmissaan, jotta varmistetaan 

YMP:n molempien pilarien 

yhdenmukainen lähestymistapa kaikkialla 

unionissa, erityisesti ensimmäisen pilarin 

osalta reilun kilpailun edellytyksien 

noudattamisen takaamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  402 

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

Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava 

YMP:n molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  403 

Matt Carthy 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa yhteisten 

EU:n tavoitteiden, sääntöjen ja 

valintaedellytyksien puitteissa, jotta 
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kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava 

YMP:n molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 
tasavertaiset toimintaedellytykset; 

taataan jäsenvaltioille riittävä jousto 

ohjelmien ja välineiden valinnassa, 

varmistaen samanaikaisesti tasavertaiset 

toimintaedellytykset ja yhteisen 

lähestymistavan ensimmäisen pilarin 

maksujen alalla kaikkialla EU:ssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  404 

John Stuart Agnew 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 
kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa määritettäessä 

riittävää tulotukea ensimmäisen pilarin 

kehyksessä ja tunnustettaessa kyky 

osarahoittaa tilojen tulotukea kansallisten 

toimien välityksellä joko suoraan tai 

luontoissuorituksena, ja että sen olisi 

oltava osa kaikkia 

ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  405 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

3. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 

voitava hyödyntää joustavuutta ainoastaan 

sellaisiin EU:n tasolla sovittuihin yhteisiin 

tavoitteisiin ja indikaattoreihin perustuen, 

jotka kattavat YMP:n molemmat pilarit, 



 

AM\1148815FI.docx 27/181 PE619.297v01-00 

 FI 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava 
YMP:n molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 
tasavertaiset toimintaedellytykset; 

EU:n perusvaatimuksia koskevan 

yhteisen kehyksen puitteissa, jolla 

varmistetaan tasavertaiset 

toimintaedellytykset, ja erityisesti 

soveltaen EU:n lähestymistapaa 

ensimmäisen pilarin mukaiseen tukeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  406 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Daniel Buda, 

Norbert Erdős, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia 

Ribeiro, Alberto Cirio, Tom Vandenkendelaere, Vladimir Urutchev, Anne Sander, 

Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa, jolla 

tarkoitetaan yhdenmukaista 

liikkumavaraa ja kohtuullista 

joustavuutta, ainoastaan EU:n tasolla 

lainsäätäjän toimin sovittujen yhteisten 

sääntöjen, perusnormien, välineiden ja 

varojen puitteissa osana kaikkia 

ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  407 

Maria Noichl, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

selkeästi määritettyjen ja avoimien 
yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava koko 

YMP sen rakenteellisesta suunnittelusta 

riippumatta; 

Or. en 

 

Tarkistus  408 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, ja sen olisi käytännössä 

katettava YMP:n molemmat pilarit 

varmistaen samalla, että 

tilintarkastustuomioistuin hyväksyy 

päätösvallan lisäyksen; 

Or. en 

 

Tarkistus  409 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioiden 

päätösvallan ei pitäisi vaarantaa yhteisiä 

sääntöjä ja EU:n tasolla sovittuja välineitä 

osana kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti yhtenäinen soveltaminen 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

Or. it 

 

Tarkistus  410 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille on 

tärkeää antaa lisää päätösvaltaa yhteisten 

sääntöjen ja EU:n tasolla sovittujen 

välineiden puitteissa ja osana kaikkia 

ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

standardinomaista lähestymistapaa, sen 

olisi katettava YMP:n molemmat pilarit ja 

varmistettava erityisesti eurooppalainen 

lähestymistapa ensimmäisessä pilarissa ja 

sen myötä tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  411 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

toisessa pilarissa, koska toimenpiteet, 

joiden tavoitteena on vastata ympäristöä 

koskeviin huolenaiheisiin tai toteuttaa 

ilmastonmuutosta hillitseviä toimia, on 

pantava täytäntöön yhdenmukaisesti 

kaikkialla EU:ssa, jotta ne olisivat 

vaikuttavia; 

Or. en 

 

Tarkistus  412 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava yhteinen 

eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja toisessa 

pilarissa ja sen myötä tasavertaiset 

toimintaedellytykset, erityisesti vankat 

tavoitteet, jotka ovat 

ympäristölainsäädännön mukaisia ja 

perustuvat määrällisiin ja 

kunnianhimoisiin tulosindikaattoreihin; 
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Or. en 

 

Tarkistus  413 

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 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

vahvojen yhteisten sääntöjen ja EU:n 

tasolla sovittujen välineiden puitteissa 

osana kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  414 

Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

sääntöjen ja EU:n tasolla sovittujen 

välineiden muodostaman yhteisen 

kehyksen puitteissa osana kaikkia 

ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa ja että tämän sääntöjen ja 

välineiden muodostaman yhteisen 

kehyksen olisi katettava YMP:n molemmat 

pilarit ja varmistettava erityisesti 

eurooppalainen lähestymistapa 
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ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  415 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław 

Liberadzki, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Urmas Paet, Yana Toom, 

Valdemar Tomaševski, Indrek Tarand, Petras Auštrevičius 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten yleisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ilman kansallista 

osarahoitusta ja sen myötä tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  416 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten yleisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 
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molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ilman kansallista 

osarahoitusta ja sen myötä tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  417 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti yhtenäinen eurooppalainen 

soveltaminen ja sen myötä tasavertaiset 

toimintaedellytykset ensimmäisessä 

pilarissa; 

Or. it 

 

Tarkistus  418 

Laurenţiu Rebega 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 
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lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti yhdenmukainen eurooppalainen 

lähestymistapa ensimmäisessä pilarissa ja 

sen myötä tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. ro 

 

Tarkistus  419 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen, tarkastuksien ja EU:n 

tasolla sovittujen välineiden puitteissa 

osana kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  420 

Jan Huitema, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

yhteisten sääntöjen ja EU:n tasolla 

sovittujen välineiden puitteissa osana 

kaikkia ohjelmasuunnittelutoimia ja 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

3. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava lisää päätösvaltaa ainoastaan 

sääntöjen ja EU:n tasolla sovittujen 

välineiden muodostaman yhteisen 

kehyksen puitteissa osana kaikkia 

ohjelmasuunnittelutoimia ja 
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lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

valintakriteerejä koskevaa yhdenmukaista 

lähestymistapaa, sen olisi katettava YMP:n 

molemmat pilarit ja varmistettava 

erityisesti eurooppalainen lähestymistapa 

ensimmäisessä pilarissa ja sen myötä 

tasavertaiset toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  421 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. suhtautuu myönteisesti 

jäsenvaltioiden aiempaa suurempaan 

vastuuseen YMP:n tukien 

täytäntöönpanossa, jotta sitä voidaan 

tehostaa ja mukauttaa paremmin 

erilaisten viljelijöiden todellisuuksiin 

Euroopassa, mutta pitää tämän ehtona 

sitä, että tämä julkinen politiikka säilyttää 

yhteisen luonteensa ja että sen avulla 

vältetään jäsenvaltioiden väliset kilpailun 

vääristymät; 

Or. fr 

 

Tarkistus  422 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. katsoo, että viljelijöiden on 

kaikissa EU:n osissa saatava rahoitusta ja 

lainoja samoilla ehdoilla ja koroilla ja 

että ne eivät saisi vaihdella; kehottaa siksi 

komissiota yhdessä Euroopan 

investointipankin kanssa laatimaan 
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asianmukaiset tukitoimenpiteet ja 

lainajärjestelmät viljelijöille ja erityisesti 

nuorille viljelijöille; 

Or. hr 

 

Tarkistus  423 

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

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

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

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 

suunniteltava oma yhdenmukainen ja 

tulosperusteinen kansallinen strategiansa, 

jolla pyritään saavuttamaan EU:n 

tavoitteet noudattaen asianmukaisesti 

EU:n sisämarkkinasääntöjä ja -

periaatteita, sellaisten kansallisten 

valintojen virtaviivaistamiseksi, joita on 

tehty ensimmäisessä ja toisessa pilarissa 

saatavilla olevien EU:n tasolla 

määritettyjen välineiden kehyksessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  424 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. katsoo, että on määritettävä 

yhtenäiset peruskriteerit, joiden 

perusteella määrätään samanlaisia 

seuraamuksia samanlaisista vaatimusten 

noudattamatta jättämisistä, joita 

havaitaan jäsenvaltioiden tai alueiden 

toteuttamissa erilaisissa toimenpiteissä 
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EU:n vahvistamien yhteisten 

yleistavoitteiden saavuttamiseksi; 

Or. es 

 

Tarkistus  425 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. korostaa, että YMP:tä koskevien 

kansallisten strategisten suunnitelmien 

olisi oltava näyttöpohjaisia ja niitä olisi 

suunniteltava yhteistyössä asianomaisten 

ympäristöviranomaisten kanssa ja kuullen 

kaikkia keskeisiä sidosryhmiä (kuten 

pienviljelijät, ympäristöalan 

kansalaisjärjestöt ja 

kansalaisyhteiskunnan edustajat), minkä 

lisäksi niiden on oltava 

kumppanuusperiaatteen mukaisia; 

Or. en 

 

Tarkistus  426 

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Ricardo Serrão 

Santos, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Maria Noichl, Jean-Paul 

Denanot, Nicola Caputo, Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

jäsenvaltioiden vastuuta YMP:n 

täytäntöönpanosta laajennetaan, jotta 

tehostetaan sitä ja parannetaan sen 

mukautumista EU:n eri 

maatalousmalleihin, edellyttäen, että 

YMP säilyy luonteeltaan yhteisenä ja että 



 

PE619.297v01-00 38/181 AM\1148815FI.docx 

FI 

sen avulla torjutaan kilpailun vääristymiä 

jäsenvaltioiden välillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  427 

James Nicholson 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. painottaa sellaisen selkeän, 

yksinkertaisen ja yksiselitteisen kehyksen 

tarvetta, jossa esitetään selkeästi 

saavutettavat tavoitteet, jotta torjutaan 

politiikan ylisääntelyä kansallisesti tai 

alueellisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  428 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. kehottaa laatimaan sellaisen EU:n 

tasolla määritetyn ensimmäisen pilarin, 

jossa tunnustetaan suoran tuen merkitys 

ja johon sisältyy sopimusperusteinen 

järjestelmä, jolla kannustetaan siirtymään 

kaksinkertaisen suorituskyvyn 

mahdollistaviin viljelykäytäntöihin ja 

jonka osuus voi olla 30 prosenttia sen 

talousarviosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  429 
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Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Momchil Nekov 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. katsoo, että YMP:n toisen pilarin 

ankaria kastelusääntöjä olisi 

lievennettävä, jotta laajennetaan 

kastelualuetta erityisesti sellaisissa 

jäsenvaltioissa, joissa se on EU:n 

keskiarvoa pienempi; 

Or. en 

 

Tarkistus  430 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. katsoo, että viljelijöiden olisi 

annettava valita EU:n välineiden joukosta 

tehokkaimmat tavat ja keinot saavuttaa 

EU:n tasolla asetetut tavoitteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  431 

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

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

Melo 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. katsoo, että viljelijöiden olisi 

annettava valita EU:n välineiden joukosta 

tehokkaimmat tavat ja keinot saavuttaa 
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EU:n tasolla asetetut tavoitteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  432 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. kehottaa komissiota asettamaan 

käyttöön välineitä, joilla pyritään 

lisäämään synergioiden käyttöä YMP:n ja 

koheesiopolitiikan rahoituksen välillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  433 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 b. kehottaa luomaan uudistetun 

toisen pilarin, joka on selkeämpi ja 

tehokkaampi ja jossa painotetaan aidosti 

kannustavia alue- ja alakohtaisia 

kehityspolitiikkoja, joissa maatalouden 

ympäristöaloitteet, investointi, koulutus, 

tutkimus ja innovointi sijoitetaan 

paikallisten kysymyksien ytimeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  434 

James Nicholson 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 b. painottaa tarvetta varmistaa, että 

viljelijät otetaan asianmukaisesti mukaan 

kaikkiin politiikan kehittämiseen liittyviin 

vaiheisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  435 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 c. katsoo, että EU:n kunnianhimoiset 

ympäristötavoitteet ja maaseudun 

kehittämistä koskevat tavoitteet voidaan 

saavuttaa ainoastaan tällaisen 

täydentävän mallin avulla; 

Or. en 

 

Tarkistus  436 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. muistuttaa komissiota tarpeesta 

noudattaa kussakin jäsenvaltiossa 

täysimääräisesti vallanjakoa, josta on usein 

säädetty niiden perustuslaissa, erityisesti 

siltä osin kuin on kysymys EU:n alueiden 

oikeudellisesta toimivallasta, kun 

toimintapolitiikkoja pannaan täytäntöön; 

4. muistuttaa komissiota tarpeesta 

noudattaa kussakin jäsenvaltiossa 

täysimääräisesti vallanjakoa, josta on usein 

säädetty niiden perustuslaissa, varsinkin 

siltä osin kuin on kysymys EU:n alueiden 

oikeudellisesta toimivallasta, kun 

toimintapolitiikkoja pannaan täytäntöön; 

Or. en 
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Tarkistus  437 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. muistuttaa komissiota tarpeesta 

noudattaa kussakin jäsenvaltiossa 

täysimääräisesti vallanjakoa, josta on usein 

säädetty niiden perustuslaissa, erityisesti 

siltä osin kuin on kysymys EU:n alueiden 

oikeudellisesta toimivallasta, kun 

toimintapolitiikkoja pannaan täytäntöön; 

4. muistuttaa komissiota tarpeesta 

noudattaa kussakin jäsenvaltiossa 

täysimääräisesti vallanjakoa, josta on usein 

säädetty niiden perustuslaissa, erityisesti 

siltä osin kuin on kysymys EU:n alueiden 

oikeudellisesta toimivallasta, kun 

toimintapolitiikkoja suunnitellaan ja 

pannaan täytäntöön; 

Or. en 

 

Tarkistus  438 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. muistuttaa komissiota tarpeesta 

noudattaa kussakin jäsenvaltiossa 

täysimääräisesti vallanjakoa, josta on usein 

säädetty niiden perustuslaissa, erityisesti 

siltä osin kuin on kysymys EU:n alueiden 

oikeudellisesta toimivallasta, kun 

toimintapolitiikkoja pannaan täytäntöön; 

4. korostaa, että tulevan uudistuksen 

on noudatettava kussakin jäsenvaltiossa 

täysimääräisesti vallanjakoa, josta on usein 

säädetty niiden perustuslaissa, erityisesti 

siltä osin kuin on kysymys EU:n alueiden 

oikeudellisesta toimivallasta, kun 

toimintapolitiikkoja pannaan täytäntöön; 

Or. en 

 

Tarkistus  439 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Czesław 

Adam Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Albert Deß, Norbert Lins, Ramón Luis 

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

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 
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4 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. painottaa, että Euroopan 

komission on sen prosessin yhteydessä, 

jossa arvioidaan, hyväksytään ja/tai 

valvotaan YMP:n täytäntöönpanoa 

jäsenvaltioissa, sitouduttava ehdottomasti 

noudattamaan poliittista sopimusta ja 

lainsäätäjien asettamia tavoitteita 

lisäämättä ylimääräisiä sääntöjä ja 

politiikkaa koskevia tavoitteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  440 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. muistuttaa, että maaseuturahaston 

tapauksessa hallintoviranomaisina 

toimivat alueet voivat toteuttaa 

lähihallintoa, minkä ansiosta voidaan 

rahoittaa konkreettisia paikallisia 

hankkeita; 

Or. fr 

 

Tarkistus  441 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. muistuttaa, että erityisesti 

maaseuturahaston kohdalla alueet voivat 

hallintoviranomaisina toimia 

paikallishallintona, joka rahoittaa paikan 

päällä toteutettaviin toimiin 



 

PE619.297v01-00 44/181 AM\1148815FI.docx 

FI 

kohdennettuja konkreettisia hankkeita; 

Or. en 

 

Tarkistus  442 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista 

koskeviin komission pyrkimyksiin ja 

tulosperusteisen lähestymistavan 

täytäntöönpanon valvontaan, jotta 

edistetään pikemminkin suorituskykyä 

kuin noudattamista, samalla kun 

varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa 

ja seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

Poistetaan. 

Or. es 

 

Tarkistus  443 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään suorituskykyä 

ja noudattamista, samalla kun varmistetaan 

asianmukainen seuranta EU:n tasolla 
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EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa 

ja seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

selkeästi määriteltyjen, luotettavien ja 

mitattavissa olevien indikaattoreiden 

avulla, jäsenvaltioiden toimien/ohjelmien 

suunnittelun ja täytäntöönpanon 

asianmukainen valvonta sekä 

noudattaminen ja seuraamukset mukaan 

luettuna; 

  

Or. en 

 

Tarkistus  444 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

yksinkertaisten, luotettavien ja mitattavissa 

olevien indikaattoreiden avulla, 

laadunvalvontaa ja seuraamuksia koskeva 

asianmukainen järjestelmä mukaan 

luettuna; 

Or. en 

 

Tarkistus  445 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 
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komission pyrkimyksiin ja 

tulosperusteisen lähestymistavan 

täytäntöönpanon valvontaan, jotta 

edistetään pikemminkin suorituskykyä kuin 

noudattamista, samalla kun varmistetaan 

asianmukainen seuranta EU:n tasolla 

selkeästi määriteltyjen, luotettavien ja 

mitattavissa olevien indikaattoreiden 

avulla, laadunvalvontaa ja seuraamuksia 

koskeva asianmukainen järjestelmä 

mukaan luettuna; 

komission pyrkimyksiin ja vapaaehtoisia 

toimia koskevan tulossuuntautuneen 
lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin ankarien sääntöjen ja 

seuraamuksien noudattamista 

noudattamatta jättämistä koskevissa 

tapauksissa, samalla kun varmistetaan 

asianmukainen seuranta EU:n tasolla 

selkeästi määriteltyjen, luotettavien ja 

mitattavissa olevien indikaattoreiden 

avulla, laadunvalvontaa ja seuraamuksia 

koskeva asianmukainen järjestelmä 

mukaan luettuna painottaen voimakkaasti 

viljelijöille tarjottavia kannustimia; 

Or. en 

 

Tarkistus  446 

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

Jakovčić 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja sellaisen 

YMP:tä koskevan tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jossa vähennetään 

byrokratiaa, yksinkertaistetaan 

menettelyjä ja lisätään tavoitteiden ja 

välineiden avoimuutta, jotta edistetään 

pikemminkin suorituskykyä kuin 

noudattamista, samalla kun varmistetaan 

asianmukainen ja oikeasuhteinen 

riskiperusteinen seuranta EU:n tasolla 

selkeästi määriteltyjen, luotettavien ja 

mitattavissa olevien indikaattoreiden 

avulla, laadunvalvontaa ja seuraamuksia 

koskeva asianmukainen järjestelmä 

mukaan luettuna; 

Or. en 
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Tarkistus  447 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

5. ymmärtää ohjelmasuunnitelman 

laatimista koskevia komission pyrkimyksiä 

ja tulosperusteisen lähestymistavan 

täytäntöönpanon valvontaa, jotta edistetään 

pikemminkin suorituskykyä kuin 

noudattamista, samalla kun varmistetaan 

asianmukainen seuranta EU:n tasolla 

selkeästi määriteltyjen, luotettavien ja 

mitattavissa olevien indikaattoreiden 

avulla, laadunvalvontaa ja seuraamuksia 

koskeva asianmukainen järjestelmä 

mukaan luettuna; 

Or. en 

 

Tarkistus  448 

Laurenţiu Rebega 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, yhdenmukainen 

laadunvalvontaa ja seuraamuksia koskeva 

asianmukainen järjestelmä mukaan 

luettuna; toteaa, että tämän järjestelmän 
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täytyy ennen kaikkea yksinkertaistaa 

asettamatta uusia hallinnollisia 

vaatimuksia viljelijöille; 

Or. ro 

 

Tarkistus  449 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

ja toimenpiteet, joilla havaitaan 

ylisääntelyongelma ja torjutaan sitä 

jäsenvaltioissa, EU:n tasolla selkeästi 

määriteltyjen, luotettavien ja mitattavissa 

olevien indikaattoreiden avulla, 

laadunvalvontaa ja seuraamuksia koskeva 

asianmukainen järjestelmä mukaan 

luettuna; 

Or. en 

 

Tarkistus  450 

Daniel Buda, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 
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suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

suorituskykyä kuin noudattamista; 

kehottaa komissiota laatimaan yhtenäisen 

ja yksinkertaistetun ohjelman, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

Or. en 

 

Tarkistus  451 

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

Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä – eli viljelijöiden toimia 

pelkän maan omistuksen sijaan – kuin 

noudattamista, samalla kun varmistetaan 

asianmukainen seuranta EU:n tasolla 

selkeästi määriteltyjen, luotettavien ja 

mitattavissa olevien indikaattoreiden 

avulla, laadunvalvontaa ja seuraamuksia 

koskeva asianmukainen järjestelmä 

mukaan luettuna; 

Or. en 

 

Tarkistus  452 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, joka perustuu tarkkoihin ja 

ajan tasalla oleviin tutkimustuloksiin, 

jotta edistetään pikemminkin suorituskykyä 

kuin noudattamista, samalla kun 

varmistetaan asianmukainen seuranta EU:n 

tasolla selkeästi määriteltyjen, luotettavien 

ja mitattavissa olevien indikaattoreiden 

avulla, laadunvalvontaa ja seuraamuksia 

koskeva asianmukainen järjestelmä 

mukaan luettuna; 

Or. en 

 

Tarkistus  453 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan kansallisesti, jotta edistetään 

pikemminkin suorituskykyä kuin 

noudattamista, samalla kun varmistetaan 

asianmukainen seuranta EU:n tasolla 

selkeästi määriteltyjen, luotettavien ja 

mitattavissa olevien indikaattoreiden 

avulla, laadunvalvontaa ja seuraamuksia 

koskeva asianmukainen järjestelmä 

mukaan luettuna; 

Or. en 

 

Tarkistus  454 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge, Ulrike Müller 
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Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen ja 

riskiperusteinen seuranta EU:n tasolla 

selkeästi määriteltyjen ja mitattavissa 

olevien indikaattoreiden avulla, 

laadunvalvontaa ja seuraamuksia koskeva 

asianmukainen järjestelmä mukaan 

luettuna; 

Or. de 

 

Tarkistus  455 

Susanne Melior 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. de 
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Tarkistus  456 

Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Michela Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja 

tulosperusteisen lähestymistavan 

täytäntöönpanon valvontaan, jotta 

edistetään pikemminkin suorituskykyä kuin 

noudattamista, samalla kun varmistetaan 

asianmukainen seuranta EU:n tasolla 

selkeästi määriteltyjen, luotettavien ja 

mitattavissa olevien indikaattoreiden 

avulla, laadunvalvontaa ja seuraamuksia 

koskeva asianmukainen järjestelmä 

mukaan luettuna; 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja 

tulossuuntautuneen lähestymistavan 

täytäntöönpanon valvontaan, jotta 

edistetään pikemminkin suorituskykyä kuin 

noudattamista, samalla kun varmistetaan 

asianmukainen seuranta EU:n tasolla 

selkeästi määriteltyjen, luotettavien ja 

mitattavissa olevien indikaattoreiden 

avulla, laadunvalvontaa ja seuraamuksia 

koskeva asianmukainen järjestelmä 

mukaan luettuna; 

Or. en 

 

Tarkistus  457 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. suhtautuu myönteisesti 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskeviin 

komission pyrkimyksiin ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvontaan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

5. panee merkille 

ohjelmasuunnitelman laatimista koskevan 

komission aikomuksen ja tulosperusteisen 

lähestymistavan täytäntöönpanon 

valvonnan, jotta edistetään pikemminkin 

suorituskykyä kuin noudattamista, samalla 

kun varmistetaan asianmukainen seuranta 

EU:n tasolla selkeästi määriteltyjen, 

luotettavien ja mitattavissa olevien 

indikaattoreiden avulla, laadunvalvontaa ja 

seuraamuksia koskeva asianmukainen 

järjestelmä mukaan luettuna; 

Or. fr 
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Tarkistus  458 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. ehdottaa seuraavien 

indikaattoreiden sisällyttämistä: 

 – maaperän terveys ja biologinen 

monimuotoisuus / taksonien esiintyminen 

/ lajirikkaus 

 – humuksen ja ruokamultakerroksen 

luominen, eroosiota torjuva kasvipeite 

 – ravinnehävikki ja veden laatu 

 – biologinen monimuotoisuus, mukaan 

lukien lintulajien / luonnonvaraisten 

pölyttäjien / hyönteisten rikkaus ja 

runsaus 

 – torjunta-aineiden käytön vähentämistä 

ja integroitua torjuntaa koskevat 

indikaattorit, torjunta-aineiden kestävästä 

käytöstä annetun direktiivin 2009/128/EY 

ja asetuksen (EY) N:o 1107/2009 

67 artiklan mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  459 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. painottaa, että pelkästään 

tulosperusteiseen lähestymistapaan 

liittyisi riski siitä, että sellaisten 

jäsenvaltioiden, jotka eivät pystyisi 

tietyissä tilanteissa saavuttamaan kaikkia 
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niiden kansallisissa suunnitelmissa 

esitettyjä tuloksia, kansallisia 

määrärahoja vähennettäisiin jälkikäteen 

ja niille myönnetty rahoitus 

keskeytettäisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  460 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. korostaa, että yksinkertaistamisen 

myötä olisi lisättävä jäsenvaltioiden 

mahdollisuuksia suunnitella tarvittavia 

välineitä asianmukaisella tavalla, 

edellyttäen, että näin ei vääristetä 

tasavertaisia toimintaedellytyksiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  461 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Michel 

Dantin, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Momchil Nekov 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. painottaa, että uuden järjestelmän 

avulla olisi merkittävällä tavalla 

yksinkertaistettava ja vähennettävä niin 

edunsaajille kuin kansallisille ja 

alueellisille hallinnoille aiheutuvaa 

hallinnollista rasitetta; 

Or. en 
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Tarkistus  462 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. katsoo, että päämäärät ja 

indikaattorit on esitettävä selkeästi EU:n 

tasolla, jotta tavoitteiden noudattamista 

voidaan ohjelmasuunnittelun 

helpottamiseksi seurata sekä 

jäsenvaltioiden että alueiden tasolla 

ehdotetun uuden tukimallin nojalla; 

Or. hr 

 

Tarkistus  463 

Mairead McGuinness 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. toteaa, että uusi 

täytäntöönpanomalli edellyttää 

hienosäätöä ja tarkistamista useiden 

vuosien aikana, millä varmistetaan, että 

viljelijöitä ei rangaista tulosperusteiseen 

malliin siirtymisen seurauksena; 

Or. en 

 

Tarkistus  464 

Czesław Adam Siekierski 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. on vakuuttunut siitä, että 

komission tiedonannossa ehdotettu uusi 

strategisiin suunnitelmiin perustuva 
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YMP:n täytäntöönpanojärjestelmä tulisi 

olla rajoitettu 30 prosenttiin suoria tukia, 

jotka tällä hetkellä riippuvat ns. 

viherryttämisestä; 

Or. pl 

 

Tarkistus  465 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. toteaa kuitenkin, että YMP:n 

strategisten suunnitelmien hyväksymisen 

mahdollinen viivästyminen saattaa 

aiheuttaa maksujen viivästymisen, mikä 

on estettävä; 

Or. en 

 

Tarkistus  466 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Ulrike Müller, Paolo De Castro, 

Reimer Böge 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. ottaa huomioon, että jäsenvaltiot 

voivat ensimmäisessä pilarissa valita 

ohjelmia EU:n laatimasta painopisteiden 

luettelosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  467 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 
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Päätöslauselmaesitys 

5 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 b. korostaa, että YMP:n 

indikaattoreiden olisi oltava 

yksinkertaisia, realistisia ja helposti 

mitattavissa ja valvottavissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  468 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 b. toteaa, että tasavertaisten 

toimintaedellytyksien saavuttamiseksi 

tarvitaan tietyntasoista noudattamista 

säilyttäen YMP:n yhteisen luonteen (ja 

kaikkien maksujen säilyttämiseksi WTO:n 

vihreässä laatikossa);  

Or. en 

 

Tarkistus  469 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 b. vaatii sellaisen järjestelmän 

laatimista, jossa on asianmukaiset 

institutionaaliset ja oikeudelliset 

mukautukset täytäntöönpanomallin 

muuttamista varten, jotta vältetään 

lisäkustannusten muodostuminen ja 

vähennetään varojen käyttöä 
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jäsenvaltioissa; 

Or. pl 

 

Tarkistus  470 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Michel 

Dantin, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Momchil Nekov 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 c. kehottaa laatimaan yksinkertaisen 

kehyksen tyyppisiä YMP:n strategisia 

suunnitelmia, jotka sallivat 

asianmukaisen jouston; 

Or. en 

 

Tarkistus  471 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 d kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 d. katsoo, että tiedonkeruun olisi 

perustuttava satelliittikuviin ja 

yhdennetyn hallinto- ja 

valvontajärjestelmän tietokantoihin 

yksittäisten viljelijöiden ilmoittamien 

tietojen sijaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  472 

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

Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 



 

AM\1148815FI.docx 59/181 PE619.297v01-00 

 FI 

5 e kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 e. painottaa, että tulostavoitteiden 

saavuttamatta jäämisen ei pitäisi antaa 

aihetta rahoitusoikaisuun; 

Or. en 

 

Tarkistus  473 

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

Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 f kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 f. ehdottaa, että tarkastellaan 

asianmukaisesti kahden seuraavan 

yksinkertaisen indikaattorin 

käyttöönottoa: 

 – kahden prosentin suuruisen palkkion 

maksaminen eläinten jalostajille 

jokaisesta 0,1 eläinyksiköstä / hehtaari, 

joka on rekisteröity integroituun eläinten 

tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmään, 

palkkion, joka nimettäisiin 

ympäristötaloudelliseksi eläinten 

jalostajan palkkioksi; näin 

kannustettaisiin viljelijöitä jalostamaan 

eläimiä omilla tiloillaan, mikä palauttaisi 

EU:n maatalouden tasapainon; 

 – 20 prosentin suuruisen tilakohtaisen 

palkkion maksaminen viljelijöille, jotka 

harjoittavat tuotantoa pienillä valuma-

altailla, joiden nitraattituotannon – pohja- 

ja pintavedessä – asianomaiset 

viranomaiset ovat mitanneet altaan 

ennalta määritetyissä kohdissa raja-arvon 

alittavilta osin, palkkion, joka nimettäisiin 

ympäristötaloudelliseksi 

nitraattipalkkioksi; tällä puolestaan 

kannustettaisiin viljelijöitä toteuttamaan 

järkevää ravinnehuoltoa, joka perustuisi 
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maaperäanalyysin tuloksiin, ja 

käyttämään optimaalista typpimäärää; 

Or. en 

 

Tarkistus  474 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski, Momchil Nekov 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 g kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 g. pyytää säilyttämään 

yksinkertaistetun 

pienviljelijäjärjestelmän; katsoo, että 

viljelijöiden, joiden tilan pinta-ala on alle 

viisi hehtaaria, olisi saatava mahdollisuus 

osallistua vapaaehtoisesti järjestelmään; 

Or. en 

 

Tarkistus  475 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski, Momchil Nekov 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 h kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 h. katsoo, että viljelijöiden, joiden 

tilan pinta-ala on alle viisi hehtaaria, olisi 

saatava mahdollisuus osallistua 

vapaaehtoisesti järjestelmään; 

Or. en 

 

Tarkistus  476 

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

Kalinowski 
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Päätöslauselmaesitys 

5 i kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 i. ehdottaa suorien tukien 

myöntämistä ainoastaan sellaisille 

eläinten (hevoset, lampaat, vuohet, 

nautakarja) jalostajille, jotka harjoittavat 

viljelyä pysyvillä laitumilla ja joilla on 

laitumilla märehtijöitä vähintään 

0,2 eläinyksikköä / hehtaari, heidän 

hakiessaan suoria tukia; 

Or. en 

 

Tarkistus  477 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 

että rahoituksen ja tuloksellisuuden 

valvontaa ja tilintarkastuksia suoritetaan 

samojen normien mukaisesti ja samoin 

perustein kaikissa jäsenvaltioissa 

riippumatta jäsenvaltioiden tehostetusta 

joustavuudesta ohjelman suunnittelussa ja 

hallinnoinnissa ja ottaen erityisesti 

huomioon sen varmistamisen, että varat 

maksetaan ajoissa kaikissa jäsenvaltioissa 

kaikille tukikelpoisille viljelijöille; 

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 

että rahoituksen ja tuloksellisuuden 

valvontaa ja tilintarkastuksia suoritetaan 

samojen normien mukaisesti ja samoin 

perustein kaikissa jäsenvaltioissa 

riippumatta jäsenvaltioiden tehostetusta 

joustavuudesta ohjelman suunnittelussa ja 

hallinnoinnissa ja ottaen erityisesti 

huomioon sen varmistamisen, että varat 

maksetaan ajoissa kaikissa jäsenvaltioissa 

kaikille tukikelpoisille viljelijöille ja 

maaseutuyhteisöille minimoiden 

edunsaajille aiheutuvaa hallinnollista 

rasitetta; 

Or. en 

 

Tarkistus  478 

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

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

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 

että rahoituksen ja tuloksellisuuden 

valvontaa ja tilintarkastuksia suoritetaan 

samojen normien mukaisesti ja samoin 

perustein kaikissa jäsenvaltioissa 

riippumatta jäsenvaltioiden tehostetusta 

joustavuudesta ohjelman suunnittelussa ja 

hallinnoinnissa ja ottaen erityisesti 

huomioon sen varmistamisen, että varat 

maksetaan ajoissa kaikissa jäsenvaltioissa 

kaikille tukikelpoisille viljelijöille; 

6. kehottaa komissiota kantamaan 

vastuun rahoituksen ja tuloksellisuuden 

valvonnasta ja tilintarkastuksista samojen 

normien takaamiseksi ja samoin perustein 

kaikissa jäsenvaltioissa riippumatta 

jäsenvaltioiden tehostetusta joustavuudesta 

ohjelman suunnittelussa ja hallinnoinnissa 

ja ottaen erityisesti huomioon sen 

varmistamisen, että varat maksetaan ajoissa 

kaikissa jäsenvaltioissa kaikille 

tukikelpoisille viljelijöille; 

Or. en 

 

Tarkistus  479 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 

että rahoituksen ja tuloksellisuuden 

valvontaa ja tilintarkastuksia suoritetaan 

samojen normien mukaisesti ja samoin 

perustein kaikissa jäsenvaltioissa 

riippumatta jäsenvaltioiden tehostetusta 

joustavuudesta ohjelman suunnittelussa ja 

hallinnoinnissa ja ottaen erityisesti 

huomioon sen varmistamisen, että varat 

maksetaan ajoissa kaikissa jäsenvaltioissa 

kaikille tukikelpoisille viljelijöille; 

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 

että rahoituksen ja tuloksellisuuden 

valvontaa ja tilintarkastuksia suoritetaan 

samojen korkeiden normien mukaisesti ja 

samoin perustein kaikissa jäsenvaltioissa 

riippumatta jäsenvaltioiden tehostetusta 

joustavuudesta ohjelman suunnittelussa ja 

hallinnoinnissa ja ottaen erityisesti 

huomioon sen varmistamisen, että varat 

maksetaan ajoissa kaikissa jäsenvaltioissa 

kaikille tukikelpoisille viljelijöille; 

Or. en 

 

Tarkistus  480 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 

että rahoituksen ja tuloksellisuuden 

valvontaa ja tilintarkastuksia suoritetaan 

samojen normien mukaisesti ja samoin 

perustein kaikissa jäsenvaltioissa 

riippumatta jäsenvaltioiden tehostetusta 

joustavuudesta ohjelman suunnittelussa ja 

hallinnoinnissa ja ottaen erityisesti 

huomioon sen varmistamisen, että varat 

maksetaan ajoissa kaikissa jäsenvaltioissa 

kaikille tukikelpoisille viljelijöille; 

6. kehottaa komissiota varmistamaan, 

että rahoituksen valvontaa ja 

tilintarkastuksia suoritetaan samojen 

normien mukaisesti ja samoin perustein 

kaikissa jäsenvaltioissa riippumatta 

jäsenvaltioiden tehostetusta joustavuudesta 

maaseudunkehittämistä koskevan 

ohjelman suunnittelussa ja hallinnoinnissa 

ja ottaen erityisesti huomioon sen 

varmistamisen, että varat maksetaan ajoissa 

kaikissa jäsenvaltioissa kaikille 

tukikelpoisille viljelijöille; 

Or. es 

 

Tarkistus  481 

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

Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. kehottaa takaamaan, että 

täytäntöönpanosäädöksien ja delegoitujen 

säädöksien sekä suuntaviivojen (jotka 

toimivat ”ei-sitovina säädöksinä”) määrä 

pidetään ehdottomalla vähimmäistasolla; 

Or. en 

 

Tarkistus  482 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 b. muistuttaa, että edellisen 

uudistuksen yhteydessä oli vaikea 

saavuttaa sopimusta ”aktiiviviljelijän” 

määritelmästä, minkä vuoksi tilan tuotto 

voisi olla paremmin kohdennettavissa ja 

mitattavissa oleva ratkaisu (esim. maan 

pitäminen hyvässä viljelytilassa, 

asianmukainen kotieläintenhoito, 

kiertotalouteen osallistuminen) 

”aktiiviviljelijän” määrittämiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  483 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri 

Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. katsoo, että kaikilla toimijoilla, 

jotka osallistuvat unionin varainhoidon 

valvontaan, mukaan lukien 

tilintarkastustuomioistuin, on oltava sama 

näkemys suoritusperusteisesta 

valvontajärjestelmästä, jotta jäsenvaltiot 

tai edunsaajat eivät joudu 

odottamattomien rahoitusoikaisujen 

kohteiksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  484 

Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
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toimia, joilla torjutaan ruoan 

arvonlisäveroon liittyviä petoksia 

koskevaa ilmiötä, ja analysoimaan 

mahdollisuutta ottaa käyttöön yhtenäinen, 

yhteinen ja voimakkaasti alennettu 

(enintään viisi prosenttia) arvonlisävero, 

jota kannetaan elintarvikkeista ja 

maatalouteen liittyvästä 

virkistystoiminnasta jäsenvaltioissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  485 

Jørn Dohrmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. kehottaa komissiota 

varmistamaan, että valvontajärjestelmä, 

jota viljelijään sovelletaan 

tulevaisuudessa, perustuu ohjaus- ja 

korjausperiaatteeseen sekä suurempaan 

sallivuuteen seuraamuksien ja 

rangaistuksien sijaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  486 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. korostaa, että viljelijät ovat 

yrittäjiä ja siksi heille on annettava 

yrittäjän vapaudet, jotta he saavat 

tuotteistaan markkinoilla asianmukaisen 

hinnan; 

Or. de 
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Tarkistus  487 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Pavel Telička 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. painottaa, että osa-aikaisia 

viljelijöitä ja tulojen yhdistämistä 

hyödyntäviä viljelijöitä ei pidä sulkea 

soveltamisalan ulkopuolelle; 

Or. en 

 

Tarkistus  488 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. painottaa, että EU:n 

tilintarkastustuomioistuimen havaintojen 

mukaan EU:lla ei ole hyödyllistä tietoa 

tilojen tuloista eikä siten siitä, 

edistetäänkö tilatuilla minkäänlaisia 

sosiaalisia tarkoituksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  489 

Tibor Szanyi, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 b. kehottaa painokkaasti komissiota 

ja jäsenvaltioita määrittämään uudelleen 

EU:n talousarvion lähestymistapaa 

yhteisöperusteisten investointien käyttöön 
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ottamiseksi tukien, avustuksien tai 

automaattisten tukien sijaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  490 

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

Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 b. katsoo, että näillä säädöksillä ei 

pidä sivuuttaa tärkeitä säännöksiä, joiden 

on sisällyttävä perussäädöksiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  491 

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

Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 c. katsoo, että näillä ei pidä kumota 

tulevien perussäädöksien toissijaisuus- ja 

yksinkertaistamisajatusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  492 

Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjen puitteissa; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  493 

Michel Dantin, Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Herbert Dorfmann, Norbert 

Erdős, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir 

Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjen puitteissa; 

7. suhtautuu myönteisesti komission 

ehdotukseen, jossa myönnetään 
jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjen puitteissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  494 

Czesław Adam Siekierski, Pavel Svoboda 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjen puitteissa; 

7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjen puitteissa turvaten samalla 

sisämarkkinoiden eheyden; 

Or. en 

 

Tarkistus  495 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 
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Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjen puitteissa; 

7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjen puitteissa turvaten samalla 

sisämarkkinoiden eheyden; 

Or. en 

 

Tarkistus  496 

Daniel Buda, Daciana Octavia Sârbu, Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjen puitteissa; 

7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjen puitteissa torjuen samalla 

vääristymiä sisämarkkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  497 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjen puitteissa; 

7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjä koskevan laajemman 

rahoituskehyksen puitteissa tilojen tasolla; 

Or. en 
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Tarkistus  498 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjen puitteissa; 

7. kehottaa komissiota estämään 

YMP:n uudelleen kansallistamisen ja 
myöntämään jäsenvaltioille ja alueille 

enemmän liikkumavaraa maatalouden de 

minimis -sääntöjen puitteissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  499 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Valdemar Tomaševski, Yana Toom, 

Urmas Paet, Indrek Tarand, Petras Auštrevičius 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjen puitteissa; 

7. kehottaa komissiota estämään 

YMP:n uudelleen kansallistamisen ja 
myöntämään jäsenvaltioille ja alueille 

enemmän liikkumavaraa maatalouden de 

minimis -sääntöjen puitteissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  500 

Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille enemmän 

7. kehottaa komissiota myöntämään 

jäsenvaltioille ja alueille sekä viljelijöille 
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liikkumavaraa maatalouden de minimis -

sääntöjen puitteissa; 

enemmän liikkumavaraa maatalouden de 

minimis -sääntöjen puitteissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  501 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. korostaa, että komission on 

noudatettava jatkuvasti sitä, että 

elintarvikkeiden turvallisuutta, 

ympäristönsuojelua, ilmastotoimia, 

eläinten hyvinvointia ja jäsenvaltioiden 

yhdenvertaisuutta koskevissa 

toimenpiteissä EU:n direktiivit pannaan 

aina tiukasti täytäntöön; kehottaa 

komissiota määräämään ankaria 

seuraamuksia, mikäli jäsenvaltiot 

rikkovat tätä, ja puuttumaan 

ensimmäiseksi järjestelmälliseen 

porsaiden hännän leikkaamiseen, joka ei 

ole ollut sallittua EU:ssa vuodesta 1991 

lähtien; 

Or. nl 

 

Tarkistus  502 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. katsoo, että tyypillisten 

haasteidensa vuoksi syrjäisimpiä alueita 

olisi suojeltava brexitin taloudellisilta 

seurauksilta; 

Or. es 
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Tarkistus  503 

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

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

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. katsoo, että syrjäisimpiä alueita 

koskevat POSEI-ohjelmat ja Egeanmeren 

saarien erityisjärjestely olisi pidettävä 

erillään yleisestä EU:n suorien tukien 

järjestelmästä, koska näihin alueisiin 

kohdistuu erityisiä haasteita, jotka 

johtuvat niiden syrjäisestä sijainnista, 

saaristoluonteesta, pienestä koosta, 

vaikeasta pinnanmuodostuksesta ja 

ilmastosta tai taloudellisesta 

riippuvuudesta muutamista harvoista 

tuotteista; 

Or. en 

 

Tarkistus  504 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa komissiota laatimaan 

Euroopan elintarvikealaa koskevan 

pitkän aikavälin strategian, jossa 

määritetään selkeät kulutukseen ja 

elintarviketottumuksiin ja näin ollen myös 

tuotantoon liittyvät tavoitteet ottaen 

huomioon tarve taata monesta 

näkökulmasta kestävyys, joka YMP:n 

avulla olisi saavutettava; 

Or. it 
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Tarkistus  505 

Michel Dantin, Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Herbert Dorfmann, Norbert 

Erdős, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir 

Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa myös komissiota 

antamaan jäsenvaltioille lisää joustoa 

maatalouden valtiontukea koskevien 

sääntöjen kehyksessä, jotta kannustetaan 

viljelijöitä toteuttamaan vapaaehtoista 

varovaisuussäästämistä, jotta he voivat 

paremmin torjua ilmastosta johtuvien 

riskien ja terveysriskien sekä 

talouskriisien lisääntymistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  506 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. katsoo, että syrjäisimpiä alueita 

koskevat POSEI-ohjelmat ja Egeanmeren 

pieniä saaria koskevat ohjelmat olisi 

pidettävä erillään yleisestä EU:n suorien 

tukien järjestelmästä, koska näihin 

alueisiin kohdistuu erityisiä haasteita, 

jotka johtuvat niiden syrjäisestä 

sijainnista, saaristoluonteesta, pienestä 

koosta, vaikeasta pinnanmuodostuksesta 

ja ilmastosta tai taloudellisesta 

riippuvuudesta muutamista harvoista 

tuotteista; 

Or. en 
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Tarkistus  507 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa kuitenkin maksamaan 

oikeudenmukaisia korvauksia mikro- ja 

pientilayrityksien tuottamista 

julkishyödykkeistä, mukaan lukien niiden 

osallistuminen osuuskunnallisiin ja 

yhteisöllisiin pyrkimyksiin;  

Or. en 

 

Tarkistus  508 

Momchil Nekov, Karin Kadenbach, Jean-Paul Denanot, Paolo De Castro, Ricardo 

Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Michela Giuffrida, Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa jäsenvaltioita 

parantamaan synergioita YMP:n ja 

muiden politiikkojen ja rahastojen, kuten 

koheesio- ja rakennerahastojen sekä 

muiden investointirahastojen, välillä 

kerrannaisvaikutuksen luomiseksi 

maaseutualueiden kohdalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  509 

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

Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa lisäämään vuoden 2020 

jälkeistä YMP:tä koskevaan 

lainsäädäntöön uuden luvun sen 

vastuusta kehityspolitiikan asioissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  510 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 b. kehottaa komissiota määräämään 

ankaria seuraamuksia, mikäli jäsenvaltiot 

rikkovat tätä, ja puuttumaan 

ensimmäiseksi järjestelmälliseen 

porsaiden hännän leikkaamiseen, joka ei 

ole ollut sallittua EU:ssa vuodesta 1991 

lähtien; 

Or. nl 

 

Tarkistus  511 

Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 b. katsoo, että näille alueille 

suunnattujen varojen leikkaaminen 

vaikuttaisi erittäin vahingollisesti moniin 

maataloustuotannon aloihin, joiden 

elinkelpoisuus riippuu POSEI-ohjelmista 

saatavasta tuesta; 

Or. es 
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Tarkistus  512 

Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 b. toteaa, että monet kylät ja alueet 

ovat maaseutualueen luonteestaan 

huolimatta jääneet hallinnollisista syistä 

maaseudun kehittämisohjelmien 

soveltamisalan ulkopuolelle joissakin 

jäsenvaltioissa, minkä vuoksi ne ovat 

joutuneet epäsuotuisampaan asemaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  513 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 c. korostaa, että jäsenvaltioiden on 

poikkeuksetta pantava unionin 

lainsäädäntö täytäntöön; 

Or. nl 

 

Tarkistus  514 

Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 c. kehottaa tältä osin jäsenvaltioita 

tarkastelemaan joustavampia 

lähestymistapoja, jotta näitä alueita ja 

niiden tuottajia ei kohdella 

epäasianmukaisesti; 
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Or. en 

 

Tarkistus  515 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 d kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 d. korostaa, että Alankomaat ei ole 

noudattanut vuosille 2014–2017 

myönnettyä poikkeusta koskevia ehtoja 

sianlantaan ja vasikoiden rekisteröintiin 

liittyvien laajamittaisten ja 

suunnitelmallisten petosten vuoksi; 

Or. nl 

 

Tarkistus  516 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 e kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 e. kehottaa siksi, että komissio ryhtyy 

toimenpiteisiin myönnettyjen 

maataloustukien ja tulevaisuudessa 

myönnettävien maataloustukien suhteen 

ja että se ei salli uusia poikkeuksia 

nitraattidirektiiviin; 

Or. nl 

 

Tarkistus  517 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 f kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 7 f. kehottaa komissiota panemaan 

täytäntöön ja soveltamaan 

asiaankuuluvaa EU:n lainsäädäntöä, 

etenkin 22. joulukuuta 2004 annettua 

neuvoston direktiiviä 1/2005/EY eläinten 

suojelusta kuljetuksen aikana; kehottaa 

ottamaan huomioon Luxemburgissa 

toimivan unionin tuomioistuimen 

antaman tuomion, jonka mukaan eläinten 

hyvinvoinnin suojelu ei pääty EU:n 

ulkorajoilla ja EU:sta lähtevien 

eläinkuljetusalan toimijoiden olisi 

noudatettava eläinten hyvinvointia 

koskevia unionin sääntöjä siksi myös 

EU:n ulkopuolella; 

Or. nl 

 

Tarkistus  518 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 g kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 g. kehottaa komissiota raportoimaan 

parlamentille vuosittain toimenpiteistä, 

joita se on toteuttanut eläinten 

suojelemiseksi kuljetuksen aikana; 

Or. nl 

 

Tarkistus  519 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 alaotsikko 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Älykäs ja tehokas ala kansalaisten, 

maaseutualueiden ja ympäristön 

palveluksessa 

Älykäs ja tehokas ala viljelijöiden, 

kansalaisten, maaseutualueiden ja 

ympäristön palveluksessa 
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Or. fr 

 

Tarkistus  520 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 alaotsikko 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Älykäs ja tehokas ala kansalaisten, 

maaseutualueiden ja ympäristön 

palveluksessa 

Kestävä, oikeudenmukainen ja vaikuttava 

YMP kansalaisten, maaseutualueiden ja 

ympäristön palveluksessa 

Or. en 

 

Tarkistus  521 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Daniel Buda, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Alberto Cirio, Vladimir Urutchev, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, 

että samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne; korostaa, 

että ensimmäisen pilarin on edelleen 

koskettava viljelijöiden tulotukea ja että 

on samalla kannustettava parannettujen 

julkishyödykkeiden tarjontaa sellaisen 

uuden EU:n järjestelmän välityksellä, 

jossa keskitytään viljelijöiden käytäntöjen 

ja tuotantomallin taloudelliseen ja 

ympäristönsuojeluun liittyvään 

suorituskykyyn, ja että tätä täydentäen 

toisessa pilarissa olisi annettava 

jäsenvaltioille mahdollisuus hyväksyä 

erityinen lähestymistapa paikallisten 

olosuhteiden huomioon ottamiseksi, 

luonnonhaitoista johtuvien ylimääräisten 

kustannuksien korvaaminen mukaan 

luettuna, minkä lisäksi toista pilaria olisi 

kohdennettava paremmin 
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maataloustoiminnan kehittämisen 

tukemiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  522 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 
ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne, koska 

ensimmäinen pilari tarjoaa tehokkaan 

tulotuen ja suojaa viljelijöitä riskeiltä ja 

toinen pilari täyttää jäsenvaltioiden 

erityistarpeet; pitää kuitenkin 

tarpeellisena, että samalla myönnetään 

korvausta julkishyödykkeiden tarjonnasta, 

jossa noudatetaan sekä uusia että 

vakiintuneita viljelykäytäntöjä, yhteisin, 
yhdenmukaisin ja objektiivisin perustein ja 

jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus 

noudattaa erityistä lähestymistapaa 

paikallisten olosuhteiden huomioon 

ottamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  523 

John Stuart Agnew 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, 

että samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

8. katsoo, että on tarkistettava 

nykyistä kahden pilarin rakennetta ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskevaa 

ensimmäistä pilaria, koska käyttämällä 

yhtä politiikkavälinettä useiden politiikan 

tavoitteiden saavuttamiseksi (mm. 
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yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

tulotuki, ympäristön tilan kohentaminen, 

elintarviketurvallisuus) heikennetään 

vaikuttavuutta ja vastuuvelvollisuutta; 

pitää tarpeellisena, että samalla 

myönnetään korvausta julkishyödykkeiden 

tarjonnasta yhdenmukaisin perustein ja 

jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus 

noudattaa erityistä lähestymistapaa 

paikallisten olosuhteiden huomioon 

ottamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  524 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on asianmukaista 

säilyttää nykyinen kahden pilarin rakenne 

ja erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; katsoo kuitenkin, 

että EU:n maatalousalan pitkän aikavälin 

tulevaisuuden kannalta unionin 

politiikoilla on parannettava 

kilpailukykyä, jotta vähennetään 

viljelijöiden tarvetta YMP:n tuelle; 

Or. en 

 

Tarkistus  525 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on yksinkertaistettava 

kahden pilarin rakennetta ja erityisesti 

viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla palkitaan toteutetusta toiminnasta 

myöntämällä korvausta 

julkishyödykkeiden tarjontaan 

osallistumisesta yhdenmukaisin perustein 

ja yhteisin tavoittein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

Or. it 

 

Tarkistus  526 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, 

että samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne; 

painottaa, että politiikkojen, joita niillä 

tuetaan, on oltava yhdenmukaisia ja 

toisiaan täydentäviä; pitää myös 

tarpeellisena, että kannustetaan toimia 

julkishyödykkeiden tuottamiseksi ja 

palkitaan toimintaan osallistumisesta 
yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  527 

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

 

Päätöslauselmaesitys 
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8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, 

että samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on toissijaista säilyttää 

nykyinen kahden pilarin rakenne; pitää 

tarpeellisena, että samalla palkitaan 

julkishyödykkeiden tarjontaan liittyviä 

viljelijöiden toimia suorituskykyä 

koskevin yhdenmukaisin perustein ja 

jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus 

noudattaa erityistä lähestymistapaa 

paikallisten olosuhteiden huomioon 

ottamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  528 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro, Tibor Szanyi, Michela Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, 

että samalla myönnetään korvausta 
julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 
annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne, 

painottaen, että ensimmäisen pilarin on 

koskettava viljelijöiden tulotukea, ja että 

on kannustettava julkishyödykkeiden 

tarjontaa säilyttäen jäsenvaltioiden 

mahdollisuuden noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  529 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

viljelijöiden ja metsänomistajien 

toteuttamilla toimilla yhteisin 
yhdenmukaisin tavoittein ja perustein ja 

jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus 

noudattaa erityistä lähestymistapaa 

paikallisten olosuhteiden huomioon 

ottamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  530 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla palkitaan julkishyödykkeiden 

tarjonnasta yhteisin, yhdenmukaisin 

tavoittein ja perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  531 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta sellaisten 

julkishyödykkeiden tarjonnasta, joista ei 

suoriteta korvausta markkinoilla, 
yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  532 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari, joka rahoitetaan 

kokonaan EU:n varoista; pitää 

tarpeellisena, että samalla myönnetään 

korvausta julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

Or. es 

 

Tarkistus  533 

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

Michela Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta yhteisin, 

yhdenmukaisin tavoittein ja perustein ja 

jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus 

noudattaa erityistä lähestymistapaa 

paikallisten olosuhteiden huomioon 

ottamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  534 

Norbert Erdős, Franc Bogovič, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten ja 

alakohtaisten olosuhteiden huomioon 

ottamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  535 

Bronis Ropė, Sandra Kalniete, Ivari Padar, Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław 

Liberadzki, Indrek Tarand, Yana Toom, Valdemar Tomaševski, Urmas Paet, Vilija 

Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis, Petras Auštrevičius 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta yleisin 

perustein ja jäsenvaltioille annetaan 

mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  536 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta yleisin 

perustein ja jäsenvaltioille annetaan 

mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  537 

Georgios Epitideios 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 8. katsoo, että on säilytettävä 
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nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja että 

jäsenvaltioilla on velvollisuus noudattaa 

erityistä lähestymistapaa paikallisten 

olosuhteiden huomioon ottamiseksi; 

Or. el 

 

Tarkistus  538 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, 

että samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne, joka 

koskee viljelijöiden tulotukea; pitää 

tarpeellisena, että samalla myönnetään 

korvausta julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa yhtenäisiä alueita varten 

vastaten alueellisiin tarpeisiin; 

Or. it 

 

Tarkistus  539 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja 

erityisesti viljelijöiden tulotukea koskeva 

ensimmäinen pilari; pitää tarpeellisena, että 

8. katsoo, että on säilytettävä 

nykyinen kahden pilarin rakenne ja että 

erityisesti ensimmäinen pilari tarjoaa 

viljelijöille tulotukea; pitää tarpeellisena, 
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samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

että samalla myönnetään korvausta 

julkishyödykkeiden tarjonnasta 

yhdenmukaisin perustein ja jäsenvaltioille 

annetaan mahdollisuus noudattaa erityistä 

lähestymistapaa paikallisten olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi; 

Or. de 

 

Tarkistus  540 

Fredrick Federley, Hilde Vautmans 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. kehottaa kartoittamaan EU:n 

jäsenvaltioissa vuosittain viljelijöiden eri 

olosuhteita, jotka vaikuttavat 

kilpailukykyyn ja tasavertaisiin 

toimintaedellytyksiin sisämarkkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  541 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. korostaa, että toiseen pilariin 

nähden olisi edelleen sovellettava 

ohjelmasuunnittelua koskevaa joustavaa, 

kansallista lähestymistapaa ja että 

ensimmäisen pilarin ytimen olisi 

muodostuttava yhteisistä säännöistä ja 

normeista, jotta kaikille viljelijöille 

taataan EU:ssa tehokkaat tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 
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Tarkistus  542 

James Nicholson 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. muistuttaa komissiota siitä, että 

SEUT-sopimuksen 39 artiklan mukaan 

yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena 

on lisätä maatalouden tuottavuutta, taata 

maatalousväestölle kohtuullinen elintaso, 

vakauttaa markkinat, varmistaa 

tarvikkeiden saatavuus ja taata 

kohtuulliset kuluttajahinnat; 

Or. en 

 

Tarkistus  543 

Bas Belder 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. korostaa teknisiin innovointeihin 

liittyvää mahdollisuutta luoda älykäs ja 

tehokas kestävää kehitystä edistävä ala, 

erityisesti tehokkaaseen varojen käyttöön, 

sadon ja eläinten terveyden seurantaan 

sekä ympäristöön nähden; 

Or. en 

 

Tarkistus  544 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 8 a. katsoo, että nykyinen kahden 

pilarin rakenne on tarkoituksenmukainen 

ja vastaa viljelijöiden haasteisiin, mutta 

muistuttaa, että kahden pilarin rakennetta 

on parannettava, jotta YMP voi mukautua 

muihin EU:n politiikkoihin ja 

tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  545 

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

Ramón Luis Valcárcel Siso, Ricardo Serrão Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. kehottaa komissiota säilyttämään 

nykyisen POSEI-ohjelman syrjäisimpien 

alueiden hyväksi toteutettavan 

maatalouspolitiikan erillisenä välineenä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  546 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. katsoo, että toiseen pilariin 

kuuluvia tukia olisi myönnettävä 

yksinomaan ekologiseen maatalouteen; 

Or. nl 

 

Tarkistus  547 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 
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Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. katsoo, että YMP:n ensimmäinen 

pilari on rahoitettava jatkossakin 

kokonaan EU:n tasolla; 

Or. pt 

 

Tarkistus  548 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. katsoo, että ensimmäisen pilarin 

tuet on sidottava toimialaan; 

Or. fr 

 

Tarkistus  549 

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

Jakovčić, Pavel Telička 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 b. kehottaa komissiota luomaan 

sellaisen YMP:n, jolla lisätään 

innovointia ja edistetään osaltaan 

biotaloutta ja biologiseen 

monimuotoisuuteen, ympäristöön ja 

ilmastoon liittyviä ratkaisuja; 

Or. en 

 

Tarkistus  550 
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Fredrick Federley, Hilde Vautmans 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 b. katsoo, että kartoittamisen 

yhteydessä olisi keskityttävä 

lainsäädännöllisiin ja taloudellisiin 

edellytyksiin ja erityisesti YMP:n 

soveltamisalaan kuulumattomiin 

näkökulmiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  551 

Bas Belder 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 b. kehottaa toteuttamaan toimia, jotta 

YMP:n avulla helpotetaan ja tuetaan 

näiden innovointien soveltamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  552 

Fredrick Federley, Hilde Vautmans 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 c. katsoo, että kartoitustoimi loisi 

hyvän perustan parhaiden käytäntöjen 

tuottavalle vaihtamiselle jäsenvaltioiden 

välillä, jotta edistetään entisestään 

kilpailukykyä ja tasavertaisia 

toimintaedellytyksiä EU:n 

maatalousalalla; 
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Or. en 

 

Tarkistus  553 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, 

Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Petras Auštrevičius, Algirdas Saudargas 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan, jos se säilyy yhteisenä, 

nykyaikaisena ja asianmukaisesti 

rahoitettuna EU:n politiikkana, jolla 

tuetaan maatalouden kestävää kehitystä, 

ja on keskeisessä asemassa turvallisten, 

laadukkaiden ja monipuolisten 

elintarvikkeiden, työpaikkojen ja kasvun 

tuottamisen kannalta maaseutualueilla; 

katsoo, että YMP:n olisi edistettävä 

kehityserojen tasoittamista 

maatalousalalla ja maaseutualueilla ja 

ilmennettävä sosiaalista ja taloudellista 

koheesiota sen rahoitusta ja 

ohjelmasuunnittelua koskevalla 

ulottuvuudella sekä ehdotetuilla 

välineillä, ja kehottaa siten säilyttämään 

YMP:n talousarvion vuoden 2020 

jälkeisessä monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisillä 

tasoilla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  554 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Laima Liucija 

Andrikienė 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan, jos se säilyy yhteisenä, 

nykyaikaisena ja asianmukaisesti 

rahoitettuna politiikkana, jolla tuetaan 

maatalouden kestävää kehitystä, ja on 

keskeisessä asemassa turvallisten, 

laadukkaiden ja monipuolisten 

elintarvikkeiden, työpaikkojen ja kasvun 

tuottamisen kannalta maaseutualueilla; 

katsoo, että YMP:n olisi edistettävä 

kehityserojen tasoittamista 

maatalousalalla ja maaseutualueilla ja 

ilmennettävä sosiaalista ja taloudellista 

koheesiota sen rahoitusta ja 

ohjelmasuunnittelua koskevalla 

ulottuvuudella sekä ehdotetuilla 

välineillä, ja kehottaa siten säilyttämään 

YMP:n talousarvion vuoden 2020 

jälkeisessä monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisillä 

tasoilla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  555 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen 

rakenteeseen perustuva YMP voi 

saavuttaa tavoitteensa ainoastaan 

riittävän rahoituksen turvin; kehottaa sen 

vuoksi säilyttämään YMP:n talousarvion 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

9. katsoo, että uudistetun ja tehokkaan 

YMP:n tavoitteet vuoden 2020 jälkeen 

voidaan saavuttaa ainoastaan YMP:n 

talousarvion riittävän rahoituksen turvin; 
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vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  556 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet vuoden 

2020 jälkeen; 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin, 

jotta nykyisiä maataloustukia voidaan 

käyttää auttamaan viljelijöitä siirtymään 

kestäviin tuotantojärjestelmiin, joissa 

reilu tuote tarjotaan kohtuulliseen 

hintaan; 

Or. nl 

 

Tarkistus  557 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin, ja 

toteaa, että maataloudelle on annettu 

monia uusia rooleja, jotka liittyvät 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä 

koskeviin toimiin ja sellaisten 

julkishyödykkeiden tarjontaan, joista ei 

suoriteta korvausta markkinoilla; kehottaa 

sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 
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ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  558 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet vuoden 

2020 jälkeen; 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi kasvattamaan YMP:n 

talousarviota seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan saavuttaa 

uudistetun ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; torjuu siksi kaikki 

pyrkimykset kansallistaa uudelleen 

YMP:n kustannukset ja pyrkimyksen 

korvata investointituet rahoitusvälineillä; 

Or. pt 

 

Tarkistus  559 

John Stuart Agnew 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin, 

mutta panee erityisesti merkille korkeat 

täytäntöönpanokustannukset ja nykyisten 

toimien riittämättömän toteuttamisen, 

erityisesti toisen pilarin kehyksessä; 

kehottaa sen vuoksi tarkistamaan YMP:n 

talousarviota seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä, jotta voidaan parantaa 
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julkista vastuuvelvollisuutta ja saavuttaa 

uudistetun ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  560 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet vuoden 

2020 jälkeen; 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla tai lisäämään sitä, jotta voidaan 

saavuttaa uudistetun ja tehokkaan YMP:n 

tavoitteet vuoden 2020 jälkeen ja lisätä 

entisestään maatalouteen ja 

muuttoliikkeeseen liittyvien haasteiden 

välistä synergiaa; 

Or. fr 

 

Tarkistus  561 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană, Michel Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin ja 

että mahdolliset leikkaukset voisivat 

aiheuttaa akuutteja kriisejä useilla aloilla; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 
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vuoden 2020 jälkeen; tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  562 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen 

rakenteeseen perustuva YMP voi 

saavuttaa tavoitteensa ainoastaan riittävän 

rahoituksen turvin; kehottaa sen vuoksi 

säilyttämään YMP:n talousarvion 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

9. katsoo, että nykyinen YMP voi 

saavuttaa tavoitteensa ainoastaan riittävän 

rahoituksen ja kohdennetun varainhoidon 

avulla; kehottaa sen vuoksi säilyttämään 

YMP:n talousarvion seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

vähintään nykyisellä tasolla, jotta voidaan 

saavuttaa uudistetun ja tehokkaan YMP:n 

tavoitteet vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  563 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet vuoden 

2020 jälkeen; 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä tarpeisiin nähden 

riittävällä tasolla, jotta voidaan saavuttaa 

uudistetun ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 
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Or. es 

 

Tarkistus  564 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

9. katsoo, että nykyiseen ja tulevaan 

rakenteeseen perustuva YMP voi saavuttaa 

tavoitteensa ainoastaan riittävän 

rahoituksen turvin; kehottaa sen vuoksi 

säilyttämään YMP:n talousarvion 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  565 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet vuoden 

2020 jälkeen; 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla tai lisäämään sitä, jotta voidaan 

saavuttaa uudistetun ja tehokkaan YMP:n 

tavoitteet vuoden 2020 jälkeen; 

Or. fr 

 

Tarkistus  566 



 

AM\1148815FI.docx 101/181 PE619.297v01-00 

 FI 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

rahapoliittisella tasolla, jotta voidaan 

saavuttaa uudistetun ja tehokkaan YMP:n 

tavoitteet vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  567 

Laurenţiu Rebega 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet vuoden 

2020 jälkeen; 

9. katsoo, että tulevaan rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet vuoden 

2020 jälkeen; 

Or. ro 

 

Tarkistus  568 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

9. katsoo, että tulevaan rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  569 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

9. katsoo, että tulevaan rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  570 

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

Ricardo Serrão Santos, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Jean-Paul 

Denanot, Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen 9. katsoo, että YMP voi saavuttaa 
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rakenteeseen perustuva YMP voi 

saavuttaa tavoitteensa ainoastaan riittävän 

rahoituksen turvin; kehottaa sen vuoksi 

säilyttämään YMP:n talousarvion 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

tavoitteensa ainoastaan riittävän 

rahoituksen turvin, ja kehottaa siten 

säilyttämään YMP:n talousarvion 

kiinteäarvoisina euroina monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisillä 

tasoilla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  571 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen 

rakenteeseen perustuva YMP voi 

saavuttaa tavoitteensa ainoastaan riittävän 

rahoituksen turvin; kehottaa sen vuoksi 

säilyttämään YMP:n talousarvion 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet vuoden 

2020 jälkeen; 

9. katsoo, että tuleva YMP voi 

saavuttaa tavoitteensa ainoastaan riittävän 

rahoituksen turvin; kehottaa sen vuoksi 

säilyttämään YMP:n talousarvion 

seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet vuoden 

2020 jälkeen; 

Or. it 

 

Tarkistus  572 

Mairead McGuinness 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 

9. katsoo, että nykyiseen rakenteeseen 

perustuva YMP voi saavuttaa tavoitteensa 

ainoastaan riittävän rahoituksen turvin; 

kehottaa sen vuoksi säilyttämään YMP:n 
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talousarvion seuraavassa monivuotisessa 

rahoituskehyksessä vähintään nykyisellä 

tasolla, jotta voidaan saavuttaa uudistetun 

ja tehokkaan YMP:n tavoitteet 

vuoden 2020 jälkeen; 

talousarvion tai lisäämään sitä seuraavassa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä, jotta 

voidaan saavuttaa uudistetun ja tehokkaan 

YMP:n tavoitteet vuoden 2020 jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  573 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. katsoo, että markkinoiden 

vapauttamisen laajentaminen ja siihen 

liittyvä viljelijöiden suojelun 

vähentäminen aiheuttaa tarpeen maksaa 

korvauksia maatalousalalle ja erityisesti 

tiloille, jotka ovat epäedullisessa 

kilpailuasemassa – johtuen erityisesti 

viljelymaan käyttöön liittyvistä tai 

vuoristoalueilla esiintyvistä ongelmista – 

ja että ainoastaan tällaisilla toimilla 

voidaan varmistaa laajamittainen 

viljelymaan hoito ja kulttuurimaiseman 

säilyttäminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  574 

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

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

Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. katsoo, että maaseudun 

kehittämisohjelmiin liittyvä hallinnollinen 

rasite olisi poistettava ja että nykyistä 
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pitkää hyväksymismenettelyä olisi 

tarkistettava, jotta ei viivytetä ohjelmien 

soveltamista kussakin monivuotisessa 

rahoituskehyksessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  575 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. katsoo, että maaseudun 

kehittämisohjelmiin liittyvä hallinnollinen 

rasite olisi poistettava ja että nykyistä 

pitkää hyväksymismenettelyä olisi 

tarkistettava, jotta ei viivytetä ohjelmien 

soveltamista kussakin monivuotisessa 

rahoituskehyksessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  576 

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Pavel 

Telička 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. katsoo, että EU:n eri haasteiden 

vuoksi olisi hyödynnettävä tilaisuutta 

yksinkertaistaa ja uudistaa YMP:tä 

parantamalla YMP:n tuen käytön 

kohdentamista ja siirtymällä 

markkinalähtöiseen maatalouteen; 

Or. en 
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Tarkistus  577 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. katsoo, että EU ei saisi edistää 

maatalouden aloja, joilla on merkittävä 

vaikutus ympäristö- ja ilmasto-ongelmiin 

ja eläinten hyvinvointiin; 

Or. nl 

 

Tarkistus  578 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Czesław 

Adam Siekierski, Albert Deß, Norbert Lins, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, 

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

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

Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. painottaa, että YMP:n 

talousarviota olisi mukautettava tuleviin 

tarpeisiin ja haasteisiin, kuten niihin, 

jotka johtuvat brexitin ja niiden 

vapaakauppasopimuksien vaikutuksesta, 

joita EU tekee tärkeimpien 

kauppakumppaniensa kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  579 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 9 a. huomauttaa erilaisten alueiden ja 

jäsenvaltioiden välisistä yhä jatkuvista 

eroista maaseudun kehityksessä ja katsoo, 

että koheesiolla tulisi edelleen olla tärkeä 

rooli kriteerinä toisen pilarin varojen 

jakamisessa jäsenvaltioiden välillä; 

Or. pl 

 

Tarkistus  580 

Beata Gosiewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. huomauttaa erilaisten alueiden ja 

jäsenvaltioiden välisistä yhä jatkuvista 

eroista maaseudun kehityksessä ja katsoo, 

että koheesiolla tulisi edelleen olla tärkeä 

rooli kriteerinä toisen pilarin varojen 

jakamisessa jäsenvaltioiden välillä; 

Or. pl 

 

Tarkistus  581 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. katsoo myös, että POSEI-ohjelman 

talousarviota olisi lisättävä, jotta voidaan 

vastata maatalouden haasteisiin 

syrjäisimmillä alueilla, mitä Euroopan 

parlamentti on useaan kertaan vaatinut; 

Or. en 

 

Tarkistus  582 
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Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Ricardo Serrão Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. varoittaa suorien tukien 

mahdollisesta kansallisesta 

osarahoituksesta, koska se vaikuttaisi 

kielteisesti YMP:n yhteiseen luonteeseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  583 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. korostaa, että on tärkeää osoittaa 

merkittäviä varoja toista pilaria varten 

(tutkimus- ja kehityspolitiikka) YMP:n 

kokonaistalousarviosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  584 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. katsoo, että viljelijöitä olisi 

tuettava siirryttäessä täysimääräiseen 

kestävyyteen; 

Or. en 
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Tarkistus  585 

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

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

Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 b. katsoo, että EU:n uusia 

politiikkoja ja tavoitteita kehitettäessä on 

varmistettava YMP:n menestyminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  586 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. toteaa, että YMP:n tulevaan 

talousarvioon liittyy nykyisellään 

epävarmuustekijöitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  587 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 b. huomauttaa, että näiden 

tavoitteiden on oltava yhteneviä ja 

perustuttava yhdenmukaisiin, avoimiin ja 

EU:n laajuisiin valintakriteereihin, että 

jäsenvaltioiden ei pidä lisätä 

osarahoitusta ja että YMP:n rakenne, 

joka oli aiemmin kahden pilarin rakenne, 
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on toissijainen; 

Or. en 

 

Tarkistus  588 

Ulrike Müller, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Pavel 

Telička 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 b. katsoo lisäksi, että näin tarjoutuu 

tilaisuus uudistaa YMP:n rahoitusta ja 

varmistaa, että se tuottaa maksimaalisesti 

EU:n lisäarvoa kaikille kansalaisille; 

Or. en 

 

Tarkistus  589 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 b. kehottaa siksi, että komissio 

poistaa lihan ja maitotuotteiden 

edistämiskampanjoiden tuet seuraavassa 

YMP:ssä; 

Or. nl 

 

Tarkistus  590 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 9 b. katsoo, että viivästykset vähentävät 

huomattavasti ohjelmien tehokkuutta ja 

aiheuttavat merkittävää epävarmuutta 

EU:n viljelijöille; 

Or. en 

 

Tarkistus  591 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Czesław 

Adam Siekierski, Albert Deß, Norbert Lins, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, 

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

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

Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 b. katsoo, että EU:n uusia 

politiikkoja ja tavoitteita kehitettäessä ei 

pidä vaikuttaa haitallisesti YMP:n 

varoihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  592 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 c. katsoo, että maataloustuotteiden 

myynninedistämiseen tarkoitetut 

miljoonien eurojen tuet olisi poistettava 

asteittain ja että niitä olisi käytettävä 

pelkästään ympäristön ja eläinten 

hyvinvoinnin kannalta edullisen 

maatalouden ja erityisesti luomu- ja 

kasvituotteiden edistämiseen; 

Or. nl 
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Tarkistus  593 

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

Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 c. painottaa, että YMP:n varat ovat 

peräisin kunkin jäsenvaltion 

veronmaksajilta ja että kaikilla EU:n 

veronmaksajilla on oikeus siihen, että 

varoja käytetään yksinomaan 

kohdennetusti ja avoimesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  594 

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

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

Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 c. katsoo, että viivästykset vähentävät 

huomattavasti ohjelmien tehokkuutta ja 

aiheuttavat merkittävää epävarmuutta 

EU:n viljelijöille; 

Or. en 

 

Tarkistus  595 

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

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

Petir, Nuno Melo, Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 d kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 d. katsoo, että uusia maaseudun 

kehittämistä koskevia budjettikohtia, joille 

ei ole myönnetty lisävaroja, ei pitäisi 

hyväksyä; 

Or. en 

 

Tarkistus  596 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 c. katsoo, että uusia maaseudun 

kehittämistä koskevia budjettikohtia, joille 

ei ole myönnetty lisävaroja, ei pitäisi 

hyväksyä; 

Or. en 

 

Tarkistus  597 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 d kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 d. katsoo, että EU:n uusia 

politiikkoja ja tavoitteita kehitettäessä on 

varmistettava YMP:n menestyminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  598 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 d kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 d. toteaa, että YMP:llä ei pystytä 

korvaamaan markkinoiden 

toimintapuutteita, kohtuutonta 

hinnoittelua tai epäterveitä kauppatapoja, 

mutta sillä on pyrittävä palkitsemaan 

viljelijöitä, jotka tuottavat 

julkishyödykkeitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  599 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 e kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 e. viittaa YMP:n vanhoihin 

tavoitteisiin, kuten tulojen lisäämiseen 

keskittämisprosessien, työnjaon, 

tehostamisen, määrällisen lisäämisen ja 

maailmanmarkkinoille suuntautumisen 

välityksellä, ja siihen, että niiden avulla ei 

ole onnistuttu lisäämään suunnitellusti 

laajan viljelijäryhmän tuloja; 

Or. en 

 

Tarkistus  600 

Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla 

pientiloihin entistä korkeampaa pakollista 

tukiastetta; katsoo lisäksi, että suurempia 

tiloja koskevaa tukea olisi pienennettävä 

Poistetaan. 
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mittakaavaedut huomioon ottaen siten, 

että jäsenvaltioiden on mahdollista 

päättää tukikatosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  601 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. korostaa, että suurin osa 

talousarviosta käytetään maatalousalaan, 

mikä hyödyttää pääasiallisesti suuria 

tiloja; katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla eläinten 

hyvinvointia ja ympäristöä kunnioittaviin 

pientiloihin entistä korkeampaa pakollista 

tukiastetta; katsoo lisäksi, että suurempia 

tiloja koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

Or. nl 

 

Tarkistus  602 

John Stuart Agnew 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, 

10. katsoo, että paremmin pientiloihin 

kohdennettu tuki voidaan toteuttaa 

soveltamalla pientiloihin entistä 

korkeampaa pakollista tukiastetta, mutta 

toteaa, että ilmaisu ”pientila” on erittäin 

subjektiivinen eikä korreloi kaikissa 

tapauksissa veronmaksajien kannalta 
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että jäsenvaltioiden on mahdollista 

päättää tukikatosta; 

myönteisten tulosten kanssa; katsoo 

lisäksi, että olisi eroteltava toisistaan 

tulotuki, jolle olisi asetettava tukikatto, ja 

ympäristökorvaukset tai -investoinnit, 

joita olisi myönnettävä pinta-alaan 

perustuen; katsoo myös, että 

jäsenvaltioiden olisi päätettävä tukikaton 

tasosta perustuen kansallisesti 

määritettyyn keskituloon ja 

alueellisempiin kannustimiin, joita 

myönnetään sosiaalisesti arvokkaille 

maataloustyypeille, kuten syrjäisillä 

alueilla tai vuoristoalueilla 

harjoitettavalle maataloudelle; 

Or. en 

 

Tarkistus  603 

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

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

Tarabella, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, 

että jäsenvaltioiden on mahdollista 

päättää tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin eri 

maatalousjärjestelmiin ja erityisesti 
pientiloihin kohdennettua tukea, jotta 

vahvistetaan alueellisia talouksia 

taloudellisesti, ympäristön kannalta ja 

sosiaalisesti suorituskykyisen 

maatalouden välityksellä; katsoo, että 
tämä voidaan toteuttaa soveltamalla entistä 

korkeampaa pakollista tukiastetta 

viljelijöihin, joiden tilat ovat kestävän 

kehityksen mukaisesti tuottavia ja jotka 

pystyvät työllistämään työntekijöitä 

maaseutualueilla ja pysyttämään heidät 

palveluksessaan; painottaa, että 

mittakaavaedut huomioon ottaen 
suurempia tiloja koskevaa tukea olisi 

pienennettävä siten, että pakollisesta 

tukikatosta päätetään unionissa ja että 

sovelletaan joustavuuskriteerejä, jotta 

voidaan ottaa huomioon tilan tai 
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osuuskunnan, johon tila kuuluu, 

työllistävä vaikutus; 

Or. en 

 

Tarkistus  604 

Susanne Melior 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, 

että jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin eri 

maatalousjärjestelmiin – niin 

perhetiloihin kuin vuokraviljelijöiden tai 

omistajien ylläpitämiin tiloihin – 

kohdennettua tukea, jotta vahvistetaan 

alueellisia talouksia tuottavan 

maatalouden välityksellä ilman 

ympäristöhaittoja, ja että tämä voidaan 

toteuttaa soveltamalla entistä korkeampaa 

pakollista tukiastetta aktiiviviljelijöihin, 

joiden tilat ovat kestävän kehityksen 

mukaisesti tuottavia ja jotka pystyvät 

työllistämään työntekijöitä 

maaseutualueilla ja pysyttämään heidät 

palveluksessaan; katsoo lisäksi, että 

jäsenvaltioiden olisi oltava mahdollista 

ottaa käyttöön tukikatto ja soveltaa 

joustavuuskriteerejä, jotta voidaan ottaa 

huomioon tilan tai osuuskunnan, johon 

tila kuuluu, työllistävä vaikutus; 

Or. en 

 

Tarkistus  605 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 10. katsoo, että tarvitaan paremmin 
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pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

maatalousalan pientiloihin kohdennettua 

tukea, joka voidaan toteuttaa soveltamalla 

maatalousalan pientiloihin entistä 

korkeampaa pakollista tukiastetta, joka 

määritellään jäsenvaltioiden 

keskimääräisten tulojen ja 

sosioekonomisten olosuhteiden 

perusteella; katsoo lisäksi, että 

tietynsuuruisia suurempia tiloja, jotka 

eivät ole perheyrityksiä, koskevaa tukea 

olisi pienennettävä mittakaavaedut ja 

erityiset kansalliset ja sosioekonomiset 

olosuhteet huomioon ottaen – ja että tämä 

olisi määriteltävä sen viljelypinta-alan 

perusteella, jolla viljelyä harjoitetaan 

aktiivisesti – siten, että jäsenvaltioiden on 

mahdollista päättää tukikatosta; 

Or. nl 

 

Tarkistus  606 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

EU:ssa on mahdollista päättää tukikatosta 

ja soveltaa joustavuuskriteerejä, jotta 

voidaan ottaa huomioon työvoima ja 

torjua työpaikkoihin kohdistuvia kielteisiä 

vaikutuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  607 

Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins, Jens Gieseke, Reimer Böge 
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Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pieniin ja 

keskisuuriin tiloihin entistä korkeampaa 

tukiastetta jäsenvaltiotasolla; katsoo 

lisäksi, että suurempia tiloja koskevaa 

tukea olisi pienennettävä mittakaavaedut 

huomioon ottaen siten, että jäsenvaltioiden 

on mahdollista päättää tukikatosta ottaen 

huomioon normatiivinen työvoima, 

milloin ylärajan ja vähentämisen vuoksi 

vapautuvat varat jäävät jäsenvaltioon tai 

alueelle; 

Or. de 

 

Tarkistus  608 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pieniin ja 

keskisuuriin tiloihin entistä korkeampaa 

pakollista tukiastetta yhteiskunnan, 

ympäristön ja talouden kannalta 

kestävissä malleissa; katsoo lisäksi, että 

suurempia tiloja koskevaa tukea olisi 

pienennettävä mittakaavaedut huomioon 

ottaen siten, että tukikatosta on 

mahdollista päättää EU:n tasolla; 

Or. es 
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Tarkistus  609 

Albert Deß, Peter Jahr 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan tilan koosta ja 

oikeudellisesta muodosta riippumatonta, 
paremmin pientiloihin kohdennettua tukea, 

joka voidaan toteuttaa jäsenvaltiotasolla 

soveltamalla pientiloihin entistä 

korkeampaa pakollista tukiastetta; katsoo 

lisäksi, että suurempia tiloja koskevaa 

tukea olisi pienennettävä mittakaavaedut 

huomioon ottaen siten, että jäsenvaltioiden 

on mahdollista päättää tukikatosta ottaen 

huomioon tilan sosiaaliturvan piiriin 

kuuluvat palkat; 

Or. de 

 

Tarkistus  610 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientilojen ylläpitämiseen kohdennettua 

tukea, joka voidaan toteuttaa soveltamalla 

pientiloihin entistä korkeampaa pakollista 

tukiastetta, jonka soveltamisalasta on 

päätettävä jäsenvaltioissa, kun otetaan 

huomioon jäsenvaltioiden väliset 

merkittävät erot, jotka liittyvät tilojen 

keskikokoon; katsoo lisäksi, että suurempia 

tiloja koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

Or. en 
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Tarkistus  611 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pienempiin 

tiloihin entistä korkeampaa pakollista 

tukiastetta; katsoo lisäksi, että suurempia 

tiloja koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

otetaan käyttöön pakollisia tukikattoja, 

joissa otetaan huomioon laadukkaiden 

työpaikkojen tarjoaminen ja 

korkeatasoinen ympäristönsuojelu;  

Or. en 

 

Tarkistus  612 

Czesław Adam Siekierski 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pieniin ja keskisuuriin perhetiloihin, jotka 

tuottavat erilaisia julkishyödykkeitä ja 

edustavat ns. eurooppalaista maatalouden 

mallia, kohdennettua tukea, joka voidaan 

toteuttaa soveltamalla pieniin ja 

keskisuuriin tiloihin entistä korkeampaa 

pakollista tukiastetta; katsoo lisäksi, että 

suurempia tiloja koskevaa tukea olisi 

pienennettävä mittakaavaedut huomioon 

ottaen siten, että jäsenvaltioiden on 

mahdollista päättää tukikatosta; 

Or. pl 
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Tarkistus  613 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 
mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että on mahdollista soveltaa 

tukien asteittaista alentamista 
mittakaavaedut huomioon ottaen sellaisten 

yritysryhmien valvontaan kuuluvien 

tilojen kohdalla, joiden päätoimiala ei ole 

maanviljely; 

Or. it 

 

Tarkistus  614 

Georgios Epitideios 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 
mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskeva tuki olisi suhteutettava niiden 

tehokkaan toiminnan ja säilymisen 

edellytyksiin mittakaavaedut huomioon 

ottaen siten, että jäsenvaltioiden on 

mahdollista päättää tukikatosta; 

Or. el 

 

Tarkistus  615 
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Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pieniin ja 

keskisuuriin tiloihin entistä korkeampaa 

vapaaehtoista tukiastetta; katsoo, että 

jäsenvaltioiden olisi voitava määrittää sitä 

koskevat kriteerit; katsoo lisäksi, että 

suurempia tiloja koskevaa tukea olisi 

pienennettävä mittakaavaedut huomioon 

ottaen siten, että jäsenvaltioiden on 

mahdollista päättää tukikatosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  616 

James Nicholson 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla 

pientiloihin entistä korkeampaa pakollista 

tukiastetta; katsoo lisäksi, että suurempia 

tiloja koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, 

että jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta, edellyttäen, että toimen 

toteuttamistasot eivät vaikuta 

julkishyödykkeiden korvauksiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  617 

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

 

Päätöslauselmaesitys 
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10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pieniin ja keskisuuriin tiloihin sekä 
pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pienempiin 

tiloihin entistä korkeampaa pakollista 

tukiastetta; katsoo lisäksi, että suurempia 

tiloja koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

otetaan käyttöön EU:n laajuinen 

pakollinen tukikatto, jotta torjutaan 

kilpailun vääristymiä jäsenvaltioiden 

välillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  618 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, 

että jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, että tämä 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta ja 

että samanaikaisesti ja eri 

maatalousrakenteisiin liittyvät 

mittakaavaedut huomioon ottaen 

suurempia tiloja koskevaa tukea olisi 

pienennettävä siten, että jäsenvaltioiden on 

mahdollista päättää tukikatosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  619 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Indrek Tarand, Valdemar 

Tomaševski, Urmas Paet, Yana Toom, Petras Auštrevičius 
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Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, 

että jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, että tämä 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta ja 

että samanaikaisesti ja eri 

maatalousrakenteisiin liittyvät 

mittakaavaedut huomioon ottaen 

suurempia tiloja koskevaa tukea olisi 

pienennettävä siten, että jäsenvaltioiden on 

mahdollista päättää tukikatosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  620 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

tai pienikokoisiin tiloihin entistä 

korkeampaa pakollista tukiastetta; katsoo 

lisäksi, että suurempia tiloja koskevaa 

tukea olisi pienennettävä mittakaavaedut ja 

työn intensiivisyys huomioon ottaen siten, 

että jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

Or. it 

 

Tarkistus  621 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

ja nuorten viljelijöiden toiminnan 

aloittamiseen entistä korkeampaa 

pakollista tukiastetta; katsoo lisäksi, että 

suurempia tiloja koskevaa tukea olisi 

pienennettävä mittakaavaedut huomioon 

ottaen siten, että jäsenvaltioiden on 

mahdollista päättää tukikatosta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  622 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin, pieniin ja keskisuuriin 

tiloihin sekä nuoriin viljelijöihin 
kohdennettua tukea, joka voidaan toteuttaa 

soveltamalla viimeksi mainittuihin entistä 

korkeampaa pakollista tukiastetta; katsoo 

lisäksi, että suurempia tiloja koskevaa 

tukea olisi pienennettävä mittakaavaedut 

huomioon ottaen siten, että jäsenvaltioiden 

on mahdollista päättää tukikatosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  623 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 10. katsoo, että tarvitaan paremmin 
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pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, 

että jäsenvaltioiden on mahdollista 

päättää tukikatosta; 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevan tuen olisi oltava degressiivistä 

mittakaavaetujen huomioon ottamiseksi 

toimintakustannuksissa;  

Or. de 

 

Tarkistus  624 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, kuten 

uudelleenjakotukea, joka voidaan toteuttaa 

soveltamalla pientiloihin entistä 

korkeampaa pakollista tukiastetta; katsoo 

lisäksi, että suurempia tiloja koskevaa 

tukea olisi pienennettävä mittakaavaedut 

huomioon ottaen siten, että EU:n on 

voitava päättää tukikatosta; 

Or. fr 

 

Tarkistus  625 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pieniin ja keskisuuriin tiloihin 
kohdennettua tukea, joka voidaan toteuttaa 

soveltamalla näihin tiloihin entistä 

korkeampaa pakollista tukiastetta; katsoo 

lisäksi, että suurempia tiloja koskevaa 
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mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

tukea olisi pienennettävä mittakaavaedut 

huomioon ottaen siten, että jäsenvaltioiden 

on mahdollista päättää tukikatosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  626 

Matt Carthy 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

otetaan käyttöön enintään 50 000 euron 

tukikatto, jota kaikki jäsenvaltiot 

noudattavat tarkasti; 

Or. en 

 

Tarkistus  627 

John Procter, Anthea McIntyre 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

matalan tulotason tiloihin kohdennettua 

tukea, joka voidaan toteuttaa soveltamalla 

matalan tulotason tiloihin entistä 

korkeampaa tukiastetta; katsoo lisäksi, että 

suurempia tiloja koskevaa tukea olisi 

pienennettävä mittakaavaedut huomioon 

ottaen siten, että jäsenvaltioiden on 

mahdollista päättää vapaaehtoisesta 

tukikatosta; 
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Or. en 

 

Tarkistus  628 

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

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

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, 

että jäsenvaltioiden on mahdollista 

päättää tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

asianmukaisia toimia ja tukea, erityisesti 

YMP:n toisen pilarin kehyksessä; katsoo, 

että suurempia tiloja koskevassa tuessa 

olisi otettava huomioon työllisyystaso; 

Or. en 

 

Tarkistus  629 

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

Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa vapaaehtoista 

tukiastetta; katsoo lisäksi, että suurempia 

tiloja koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

Or. en 
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Tarkistus  630 

Mairead McGuinness 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

mahdollistetaan maksujen tukikaton 

käyttöönotto; 

Or. en 

 

Tarkistus  631 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa tukiastetta; katsoo 

lisäksi, että tiloja koskevaa tukea olisi 

pienennettävä mittakaavaedut huomioon 

ottaen siten, että jäsenvaltioiden on 

mahdollista päättää tukikatosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  632 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että tarvitaan paremmin 

pientiloihin kohdennettua tukea, joka 

voidaan toteuttaa soveltamalla pientiloihin 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

katsoo lisäksi, että suurempia tiloja 

koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

jäsenvaltioiden on mahdollista päättää 

tukikatosta; 

10. katsoo, että tarvitaan pientiloihin 

kohdennettua tukea, joka voidaan toteuttaa 

kehittämällä jäsenvaltioille pientiloihin 

sovellettavaa entistä korkeampaa 

tukiastetta; katsoo lisäksi, että suurempia 

tiloja koskevaa tukea olisi pienennettävä 

mittakaavaedut huomioon ottaen siten, että 

otetaan käyttöön yhdenmukainen 

tukikatto kaikkialla EU:ssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  633 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. muistuttaa, että julkista tukea olisi 

myönnettävä ainoastaan aktiivisille 

viljelijöille eli sellaisille viljelijöille, joiden 

hallinnassa on valtaosa tilan pääomasta, 

jotka saavat pääosan tuloistaan 

maatilalta, jotka työskentelevät kyseisellä 

maatilalla ja jotka eivät ole ylittäneet 

lakisääteistä eläkeikää, jolloin heidän 

olisi vapautettava maa-alueensa nuorille 

viljelijöille; 

Or. fr 

 

Tarkistus  634 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. korostaa, että maaseutualueilla 

voidaan saada aikaan ympäristöä ja 
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sosiaalista yhteenkuuluvuutta hyödyttäviä 

tuloksia ainoastaan siirtymällä 

suuremmista tiloista ja maatalouden 

tehostamisesta pienempiin tiloihin ja 

viljelyn laajaperäistämiseen;  

Or. nl 

 

Tarkistus  635 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. toteaa, että naisten ja miesten tasa-

arvo on yksi EU:n ja jäsenvaltioiden 

keskeisistä tavoitteista; 

Or. es 

 

Tarkistus  636 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. katsoo, että on olennaisen tärkeää 

varmistaa tuen kohdentaminen todellisille 

viljelijöille eli niille, jotka harjoittavat 

aktiivisesti maanviljelyä toimeentulonsa 

ansaitakseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  637 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 



 

AM\1148815FI.docx 133/181 PE619.297v01-00 

 FI 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. katsoo, että tukikattoja ja 

uudelleenjakamista olisi sovellettava 

asianmukaisella tasolla, jotta torjutaan 

maanomistuksen keskittymistä, eli 

tarvittaessa yrityksissä, jotka valvovat 

sivutoimista maataloustoimintaa 

harjoittavia tiloja; 

Or. en 

 

Tarkistus  638 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. katsoo lisäksi, että jäsenvaltioiden 

on päätettävä tukikatosta; 

Or. de 

 

Tarkistus  639 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. katsoo, että on säädettävä 

mahdollisuudesta, että jäsenvaltiot voivat 

määrittää rajan; 

Or. it 

 

Tarkistus  640 
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Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. katsoo, että on tärkeää säilyttää 

pieniä tuottajia koskeva järjestelmä 

yksinkertaisena niin, että niiden on 

helpompi saada ja hallinnoida YMP:n 

suoria tukia; 

Or. es 

 

Tarkistus  641 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. painottaa tarvetta tasapainottaa ja 

hillitä tulevan YMP:n 

rahoitusjärjestelyjen kaikenlaisia 

sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 

vaikutuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  642 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 b. katsoo, että suurtiloja koskeville 

EU:n tilatuille on asetettava 

enimmäismäärä; 

Or. es 



 

AM\1148815FI.docx 135/181 PE619.297v01-00 

 FI 

 

Tarkistus  643 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 b. katsoo yleisesti, että 

julkishyödykkeiden tarjonta olisi 

ehdottomasti asetettava kaikkien tukien 

edellytykseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  644 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 c. pyytää komissiota ja neuvostoa 

huolehtimaan siitä, että sukupuolten tasa-

arvo sisällytetään kaikkiin unionin 

ohjelmiin, toimiin ja aloitteisiin, ja pyytää 

näin ollen, että sukupuolinäkökohta 

otetaan huomioon YMP:ssä ja maaseutua 

koskevassa koheesiopolitiikassa; 

Or. es 

 

Tarkistus  645 

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

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

Gabriela Zoană, Jean-Paul Denanot 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  646 

Paul Brannen 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa palkkio-, seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden, 

metsänomistajien tai viljelijöiden ja 

metsänomistajien ryhmien kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  647 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 
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objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään edunsaajien (viljelijöiden 

ja/tai maaseutuyhteisöjen) kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  648 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä tasapainoisessa, 

avoimessa ja objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin, jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä ja jonka olisi keskityttävä 

tuloksiin, jotta painopiste siirtyisi 

velvoitteiden noudattamisesta 

tosiasiallisiin suorituksiin; 

Or. nl 

 

Tarkistus  649 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa sekä ennakoitavissa 

olevassa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 
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julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava yksinkertaisista 

vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä ja joka ilmentää 

kohdennettua ja tulosperusteista 

lähestymistapaa, jotta edistetään 

pikemminkin suorituskykyä kuin 

noudattamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  650 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin, yhdistettynä 

avoimeen ja ajan tasalla olevaan 

muutoksenhakujärjestelmään, johon 

viljelijät voivat luottaa, ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  651 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa seuraamus- ja 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa palkkio-, seuraamus- ja 
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kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen rahoituksen saantiin 

julkishyödykkeiden tarjontaa varten ja 

jonka olisi koostuttava vapaaehtoisista ja 

pakollisista toimenpiteistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  652 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa, 

yksinkertaisessa, objektiivisessa ja 

toiminnallisessa viljelijöiden seuraamus- 

ja kannustinjärjestelmässä, jossa 

painotetaan voimakkaammin viimeksi 

mainittuja ja jonka olisi koostuttava 

vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  653 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista, 

yksinkertaisista ja pakollisista 



 

PE619.297v01-00 140/181 AM\1148815FI.docx 

FI 

toimenpiteistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  654 

Susanne Melior 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. de 

 

Tarkistus  655 

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

Michela Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa ja 

objektiivisessa seuraamus- ja 

kannustinjärjestelmässä, jonka avulla 

määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

julkisen tuen saantiin ja jonka olisi 

koostuttava vapaaehtoisista ja pakollisista 

toimenpiteistä; 

11. korostaa, että on kartoitettava 

keskeisiä tekijöitä avoimessa, 

yksinkertaisessa, objektiivisessa ja 

toiminnallisessa järjestelmässä, jonka 

avulla määritellään viljelijöiden kelpoisuus 

tuen saantiin, ja että on määrättävä 

oikeasuhteisia seuraamuksia 

noudattamatta jättämistä koskevissa 

tapauksissa; 

Or. en 
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Tarkistus  656 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. kehottaa ottamaan käyttöön tukia, 

joita sovelletaan sellaisten eläinten 

hyvinvointia koskevien toimien 

vapaaehtoiseen toteuttamiseen, joissa 

ylitetään vähimmäistason sääntelynormit; 

Or. en 

 

Tarkistus  657 

Paul Brannen 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. katsoo, että pinta-alaan perustuvia 

tukia ja ei-tuotannollisia investointeja 

voidaan myöntää muille maankäyttäjille, 

kuten kansalaisjärjestöille ja 

luonnonsuojelualan 

hyväntekeväisyysjärjestöille, tapauksissa, 

joissa se on perusteltua ympäristöön, 

maiseman ennallistamiseen ja ilmastoon 

liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi, 

sekä poikkeustapauksissa valtion 

omistamalle maa-alalle integroidun 

toimen tehokkuuden varmistamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  658 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. asettaa kyseenalaiseksi, että on 

mahdoton ennakoida ajoitusta, kun 

joissakin jäsenvaltioissa sovelletaan 

maaseudun kehittämissuunnitelmien 

toimia, ja suhtautuu tuomitsevasti 

rahastojen käyttöön politiikkaa koskevien 

tavoitteiden saavuttamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  659 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. korostaa, että jos uusi 

täytäntöönpanomalli aiotaan panna 

täytäntöön, on huomattava, että siinä 

otetaan käyttöön motivoivien 

seuraamuksien tai rahoitusoikaisujen 

järjestelmä, jota sovelletaan 

jäsenvaltioihin, mikäli ne eivät saavuta 

säädöksissä asetettuja kunnianhimoisia 

tavoitteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  660 

Albert Deß 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. korostaa, että myös sivutoiminen 

maanviljely ja maaseutua monipuolisesti 

elävöittävät tilat, joissa maatalous on osa 

toimeentuloa, ovat tiedonannossa 
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tarkoitettuja todellisia viljelijöitä; 

Or. de 

 

Tarkistus  661 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. kehottaa komissiota määrittämään 

selvemmin todellisen ”aktiiviviljelijän” eli 

YMP:n tuen pääedunsaajan; 

Or. en 

 

Tarkistus  662 

Georgios Epitideios 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 α. tämän järjestelmän soveltaminen 

on jäsenvaltioiden vastuulla; 

Or. el 

 

Tarkistus  663 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 b. kehottaa toteuttamaan ympäristöä 

ja eläinten hyvinvointia koskevan 

olemassa olevan sääntelyn, säännöllisten 

paikan päällä suoritettavien tarkastuksien 
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ja taloudellisten seuraamuksien 

asianmukaisen täytäntöönpanon 

noudattamatta jättämistä koskevissa 

tapauksissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  664 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 b. katsoo tältä osin, että maaseudun 

kehittämissuunnitelmien soveltamista 

koskeviin sääntöihin olisi sisällytettävä 

toimia, joilla tämä estetään; 

Or. en 

 

Tarkistus  665 

Laurenţiu Rebega 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan 

ensimmäisen pilarin mukaisten suorien 

tukien laskemista koskevan olemassa 

olevan järjestelmän, joka perustuu usein 

aikaisempiin tukioikeuksiin, EU:n 

laajuisella yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

Poistetaan. 

Or. ro 

 

Tarkistus  666 

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

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella ja avoimella tukien 

laskentamenetelmällä, joka perustuu 

selkeisiin ja unionin tasolla määritettyihin 

tavoitteisiin ja tuloksiin vuotta 2030 

silmällä pitäen; 

Or. it 

 

Tarkistus  667 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Jens Rohde, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n tukien 

laskentamenetelmällä, jossa otetaan 

huomioon maataloustoiminnan ja -

rakenteiden erot jäsenvaltioissa ja 

alueilla, jotta järjestelmästä saadaan 

yksinkertaisempi ja avoimempi; 

Or. en 

 

Tarkistus  668 

Clara Eugenia Aguilera García, Ricardo Serrão Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. kehottaa nykyaikaistamaan 

ensimmäisen pilarin mukaisten suorien 

tukien laskemista koskevaa olemassa 

olevaa järjestelmää korvaamalla sen EU:n 

laajuisella yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jolla pääasiassa 

tuetaan viljelijöiden tuloja tiettyyn rajaan 

asti ja jota voidaan lisätä sitä mukaa kuin 

viljelijä edistää työpaikkojen luomista ja 

myönteisten ulkoisvaikutusten syntymistä 

alueella, jotta järjestelmästä saadaan 

yksinkertaisempi ja avoimempi; 

Or. es 

 

Tarkistus  669 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella ja avoimella tukien 

laskentamenetelmällä perustuen 

vankkoihin ja asiaankuuluviin 

tulospainotteisiin EU:n tavoitteisiin, joita 

sovelletaan julkishyödykkeiden tarjontaan 

vuoteen 2030 asti; 

Or. en 

 

Tarkistus  670 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 
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12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jolloin 

järjestelmästä saadaan yksinkertaisempi ja 

avoimempi; 

Or. en 

 

Tarkistus  671 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. katsoo, että ensimmäisen pilarin 

mukaisten suorien tukien laskemista 

koskeva olemassa oleva 

perustukijärjestelmä on liian 

monimutkainen; 

Or. en 

 

Tarkistus  672 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 



 

PE619.297v01-00 148/181 AM\1148815FI.docx 

FI 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin ja joka on liian 

monimutkainen, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

Or. en 

 

Tarkistus  673 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, 

Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Petras Auštrevičius 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. painottaa, että ensimmäisen pilarin 

mukaisten suorien tukien laskemista 

koskeva olemassa oleva järjestelmä, joka 

perustuu usein aikaisempiin tukioikeuksiin 

uusimpien tietojen sijaan, olisi korvattava 

EU:n laajuisella yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, joka perustuu 

hehtaarikohtaiseen tukeen, jotta 

varmistetaan tasavertaiset 

toimintaedellytykset viljelijöille kaikissa 

jäsenvaltioissa ja järjestelmästä saadaan 

yksinkertaisempi ja avoimempi; 

Or. en 

 

Tarkistus  674 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 
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koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella yhtenäisten pinta-

alatukien laskentamenetelmällä, jotta 

järjestelmästä saadaan yksinkertaisempi ja 

avoimempi; 

Or. en 

 

Tarkistus  675 

Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan 

ensimmäisen pilarin mukaisten suorien 

tukien laskemista koskevan olemassa 

olevan järjestelmän, joka perustuu usein 

aikaisempiin tukioikeuksiin, EU:n 

laajuisella yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. katsoo, että nykyinen 

perustukijärjestelmä suorien tukien 

laskemista varten on ensimmäisessä 

pilarissa liian monimutkainen; panee 

tyytyväisenä merkille, että yhteinen pinta-

alatukijärjestelmä on yksinkertainen, 

oikeudenmukainen, avoin ja helposti 

toteutettavissa ja monissa jäsenvaltioissa 

onnistuneesti käyttöön otettu ja kehottaa 

sen vuoksi säilyttämään yhteisen pinta-

alatukijärjestelmän vuoden 2020 jälkeen 

ja ehdottaa sen käyttöä jokaisessa 

jäsenvaltiossa tai jokaisen EU:n viljelijän 

toimesta; 

Or. ro 

 

Tarkistus  676 

Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, 

Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 12. katsoo, että ensimmäisen pilarin 
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pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

mukaisten suorien tukien laskemista 

koskeva olemassa oleva järjestelmä, joka 

perustuu usein aikaisempiin tukioikeuksiin, 

voitaisiin korvata vapaaehtoisuuteen 

perustuen kansallisilla yhdenmukaisilla 

tukien laskentamenetelmillä, jotta 

järjestelmästä saadaan yksinkertaisempi ja 

avoimempi; 

Or. en 

 

Tarkistus  677 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. katsoo, että ensimmäisen pilarin 

mukaisten suorien tukien laskemista 

koskeva olemassa oleva järjestelmä, joka 

perustuu usein aikaisempiin tukioikeuksiin, 

voitaisiin korvata vapaaehtoisuuteen 

perustuen kansallisilla yhdenmukaisilla 
tukien laskentamenetelmillä, jotta 

järjestelmästä saadaan yksinkertaisempi ja 

avoimempi; 

Or. en 

 

Tarkistus  678 

Nikos Androulakis 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

12. katsoo, että ensimmäisen pilarin 

mukaisten suorien tukien laskemista 

koskeva tuleva järjestelmä voisi perustua 
EU:n laajuiseen yhdenmukaiseen tukien 

laskentamenetelmään, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi ja 
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laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 
kannustetaan viljelijöitä lisäämään 

innovointiastetta torjuen samalla 

haitallisia taloudellisia seurauksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  679 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. katsoo, että ensimmäisen pilarin 

mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan tulevan järjestelmän olisi 

perustuttava EU:n laajuiseen 

yhdenmukaiseen tukien 

laskentamenetelmään, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi ja 

jotta sillä pystytään paremmin 

palkitsemaan viljelijöitä, jotka tarjoavat 

enemmän innovointia, laadukasta 

tuotantoa, lisäarvoa ja työpaikkoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  680 

Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien 

laskemista koskevan olemassa olevan 

järjestelmän, joka perustuu usein 

aikaisempiin tukioikeuksiin, EU:n 

laajuisella yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin suorien tukien olemassa olevan 

järjestelmän, joka perustuu usein 

aikaisempiin tukioikeuksiin, EU:n 

laajuisella yhdenmukaisella ja avoimella 

tukien laskentamenettelyllä, jota 

sovelletaan julkishyödykkeiden tarjontaan 

perustuen konkreettisiin tulospainotteisiin 

EU:n tavoitteisiin ja kestävän kehityksen 
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Agenda 2030 -toimintaohjelman 

tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  681 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. kehottaa pohjaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskeva tuleva järjestelmä EU:n 

laajuiseen yhdenmukaiseen tukien 

laskentamenetelmään, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi, 

säätämällä joka tapauksessa asteittaisesta 

soveltamisesta, joka ei rankaise niitä 

maita, jotka saavat aikaisempia 

tukioikeuksia; 

Or. it 

 

Tarkistus  682 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi, Michela 

Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, torjumalla 

viljelijöille aiheutuvia taloudellisia 

haittavaikutuksia ja jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 
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Or. en 

 

Tarkistus  683 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella ja avoimella tukien 

laskentamenetelmällä perustuen 

konkreettisiin tulospainotteisiin EU:n 

tavoitteisiin, joita sovelletaan 

julkishyödykkeiden tarjontaan 

vuoteen 2030 asti; 

Or. en 

 

Tarkistus  684 

Matt Carthy 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, järjestelmällä, jolla 

pyritään poistamaan eriarvoisuus 

viljelijöiden välillä jossakin tietyssä 

jäsenvaltiossa ja lopettamaan nuorten 

viljelijöiden järjestelmällinen syrjintä; 

Or. en 
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Tarkistus  685 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi, avoimempi ja 

yleisön kannalta uskottavampi; 

Or. en 

 

Tarkistus  686 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. kehottaa korvaamaan vaiheittain 

ensimmäisen pilarin mukaisten suorien 

tukien laskemista koskevan olemassa 

olevan järjestelmän, joka perustuu usein 

aikaisempiin tukioikeuksiin, EU:n 

laajuisella yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

Or. en 

 

Tarkistus  687 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu usein aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

12. kehottaa korvaamaan ensimmäisen 

pilarin mukaisten suorien tukien laskemista 

koskevan olemassa olevan järjestelmän, 

joka perustuu osittain aikaisempiin 

tukioikeuksiin, EU:n laajuisella 

yhdenmukaisella tukien 

laskentamenetelmällä, jotta järjestelmästä 

saadaan yksinkertaisempi ja avoimempi; 

Or. nl 

 

Tarkistus  688 

Norbert Erdős, Marijana Petir, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Czesław Adam 

Siekierski, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. suhtautuu myönteisesti 

yksinkertaiseen, perusteltuun, avoimeen 

ja helposti täytäntöön pantavissa olevaan 

yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään, 

jota on menestyksellisesti sovellettu 

monissa jäsenvaltioissa, pyytää siksi 

säilyttämään sen vuoden 2020 jälkeen ja 

ehdottaa, että sallitaan kaikkien 

jäsenvaltioiden tai kaikkien EU:n 

viljelijöiden käyttävän sitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  689 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. kehottaa lisäämään laidunmaiden 

tukea viljelymaahan nähden siten, että 
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suhdeluku on 2:1, jos ehdottomat pinta-

alatuet säilytetään; 

Or. en 

 

Tarkistus  690 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. katsoo, että jäsenvaltioille olisi 

annettava mahdollisuus kohdentaa tuet 

erityisesti viljelijöille, jotka osallistuvat 

korkean lisäarvon tuotantojärjestelmiin ja 

jotka investoivat pääomaan ja 

työvoimaan; 

Or. it 

 

Tarkistus  691 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. katsoo, että maatalousmaan 

hehtaaria kohti maksettavan tuen 

yhteydessä tätä olisi käytettävä 

pääasiallisena kriteerinä, kun lasketaan 

suoria tukia, ottaen huomioon 

luonnonhaitta-alueiden laajuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  692 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 
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12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. katsoo, että on välttämätöntä 

noudattaa ensimmäisen pilarin suorien 

tukien myöntämistä koskevia ehtoja 

jäsenvaltioissa, joihin sovelletaan edelleen 

siirtymäjaksoja EU:hun liittymisen 

jälkeen; 

Or. hr 

 

Tarkistus  693 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 b. katsoo, että vaikka suorien tukien 

laskentamenetelmien olisi oltava avoimia 

ja vertailukelpoisia, jäsenvaltioiden on 

oltava sallittua käyttää normaalia 

työaikaa koskevia vaatimuksia suorien 

tukien jakoperusteena; 

Or. en 

 

Tarkistus  694 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. korostaa, että näin voidaan 

korvata hallinnollisesti monimutkainen 

tukioikeuksien järjestelmä, mikä vähentää 

byrokratiaa huomattavasti; 

Or. de 
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Tarkistus  695 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. katsoo, että yhtenäisen pinta-

alatuen järjestelmää (SAPS) soveltavilla 

jäsenvaltioilla tulisi olla mahdollisuus 

jatkaa sen käyttämistä, koska se on 

WTO:n vaatimusten mukainen, 

yksinkertainen, ymmärrettävä ja 

mukautettu YMP:n uusiin tehtäviin; 

Or. pl 

 

Tarkistus  696 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. pyytää ottamaan tässä uudessa 

järjestelmässä huomioon henkilöt, jotka 

harjoittavat alan toimintaa, ja tasaamaan 

väestön keskituloja; 

Or. es 

 

Tarkistus  697 

Georgios Epitideios 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 α. Katsoo, että tässä menetelmässä on 

otettava huomioon kunkin jäsenvaltion 

maatalousalaan liittyvät erityispiirteet, 
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jotta siitä tulee joustava, ei dogmaattinen; 

Or. el 

Tarkistus  698 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. katsoo, että näistä uusista tuista ei 

pitäisi tulla kaupallistettavissa olevia 

hyödykkeitä, jotta varmistetaan niiden 

vaikuttavuus pitkällä aikavälillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  699 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. katsoo, että kaikissa uusissa 

järjestelmissä on otettava huomioon 

maatalousalan työntekijät ja keskitulot; 

Or. en 

 

Tarkistus  700 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. pyytää komissiota tutkimaan 

maksupyyntöjen tarpeellisuutta WTO:n 
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sääntöjen noudattamisen kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  701 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 

säilytettävä erioikeus mukauttaa YMP:n 

tukia omiin erityistarpeisiinsa; 

Or. en 

 

Tarkistus  702 

Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Alberto Cirio, 

Manolis Kefalogiannis, Francis Zammit Dimech, Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi 

säilytettävä erioikeus mukauttaa YMP:n 

tukia omiin erityistarpeisiinsa; 

Or. en 

 

Tarkistus  703 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. korostaa yhtenäisen pinta-alatuen 

järjestelmän tehokkuutta ja kehottaa 
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jatkamaan sen käyttöä vuoden 2020 

jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  704 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Jens Rohde, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a.  katsoo, että yksi kaikkiin 

sovellettava lähestymistapa ei toimi; 

Or. en 

 

Tarkistus  705 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. kannattaa suorien tukien 

lähentämistä (ensimmäinen pilari); 

Or. pt 

Tarkistus  706 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. pyytää sitomaan tuet toimialaan; 

Or. fr 
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Tarkistus  707 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 b. katsoo, että pientilojen ja pk-

yrityksien edistämiseksi olisi otettava 

käyttöön ensimmäisiä hehtaareja koskeva 

perusmäärä, vaiheittain aleneva 

tukirakenne ja pakollinen EU:n laajuinen 

tukikatto, joka on suhteessa 

ammattitaitoisen työntekijän 

keskipalkkaan kyseisessä jäsenvaltiossa, 

jos ehdottomat pinta-alatuet säilytetään; 

Or. en 

 

Tarkistus  708 

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

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

Toom, Petras Auštrevičius 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 b. on vakuuttunut siitä, että niin 

perustukijärjestelmän kuin yhtenäisen 

pinta-alatuen järjestelmän soveltamista 

olisi jatkettava ja että kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi saatava valita niiden 

väliltä; 

Or. en 

 

Tarkistus  709 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 b. on vakuuttunut siitä, että niin 

perustukijärjestelmän kuin yhtenäisen 

pinta-alatuen järjestelmän soveltamista 

olisi jatkettava ja että kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi saatava valita niiden 

väliltä; 

Or. en 

 

Tarkistus  710 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Jens Rohde, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 b. kehottaa takaamaan joustavuuden 

valita kansallisiin oloihin parhaiten 

soveltuva politiikkamalli; 

Or. en 

 

Tarkistus  711 

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

Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 c. korostaa, että nykyisen YMP:n 

määrärahoihin, jotka käytetään 

viljelijöiden konkreettisia toimia varten, 

sovelletaan hyvin täsmällisiä ja 

pienimuotoisia valvontatoimia, kun taas 

YMP:n talousarvion suuremmat määrät 

(suorat tuet) maksetaan pelkän 

maanomistuksen perusteella ilman 

valvontaa, minkä vuoksi niitä on 

mahdoton perustella EU:n kansalaisille; 
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Or. en 

 

Tarkistus  712 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 c. katsoo, että tukiin olisi myös 

sisällytettävä painokas yleinen ehto, joka 

koskee ympäristöalan tuotoksia ja muita 

julkishyödykkeitä, kuten laadukkaita 

työpaikkoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  713 

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

Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 d kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 d. muistuttaa, että mietinnössä 

”Viljelysmaiden keskittymistä koskeva 

tilanne EU:ssa: miten helpotetaan 

viljelijöiden mahdollisuuksia maan 

hankkimiseen?” todetaan, että maatuet, 

joihin ei sovelleta selkeitä ehtoja, johtavat 

maamarkkinoiden vääristymiin ja 

edistävät siten entistä laajemman maa-

alan keskittymistä pienen tuottajajoukon 

käsiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  714 

Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella 
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Päätöslauselmaesitys 

12 e kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 e. kiinnittää huomiota seurauksiin, 

joita karjan määrää EU:ssa 

luonnottomasti lisänneellä valkuaisrehun 

tuonnilla on ollut; 

Or. en 

 

Tarkistus  715 

Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 f kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 f. kehottaa lopettamaan tämän 

vaiheittain, jotta palautetaan karjan ja 

EU:n rehuvarojen välinen 

oikeasuhteisuus; 

Or. en 

 

Tarkistus  716 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 g kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 g. painottaa, että välillisellä 

vientituella, jota toteutetaan esimerkiksi 

pinta-alatukien välityksellä, tuetaan 

maidon, lihan ja viljatuotteiden vientiä 

heikoilla markkinoilla kyllästäen siten 

muut markkinat EU:n rahoitustuella; 

Or. en 
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Tarkistus  717 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 h kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 h. huomauttaa, että pienviljely ja 

alueellisuuden käsite ovat keskeisessä 

asemassa nälän torjumiseksi ja 

muuttopaineiden vähentämiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  718 

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

Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 i kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 i. selventää, että julkishyödykkeet 

ovat palveluja, jotka ylittävät ympäristöä, 

ilmastoa ja eläinten hyvinvointia 

koskevan lainsäädännön, mukaan lukien 

erityisesti vesivarojen suojelun, biologisen 

monimuotoisuuden suojelun, viljavuuden 

suojelun, pölyttäjien suojelun, humuksen 

suojelun ja eläinten hyvinvoinnin alalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  719 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 j kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 j. painottaa, että on poistettava 

pinta-alatuet, joihin ei sisälly kaikkiin 

kyseisellä maa-alalla toteutettaviin 



 

AM\1148815FI.docx 167/181 PE619.297v01-00 

 FI 

konkreettisiin toimiin sovellettavia 

selkeitä ehtoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  720 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 k kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 k. ehdottaa, että viljelijöille YMP:n 

kehyksessä mahdollisesti myönnettävää 

tulotukea olisi tulevaisuudessa kohdeltava 

yksiselitteisesti EU:n myöntämänä 

sosiaalietuutena; 

Or. en 

 

Tarkistus  721 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 l kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 l. toteaa, että tulevaisuudessa 

YMP:stä ei enää pystytä myöntämään 

viljelijöille niin sanottua tulotukea 

ottamatta huomioon yksittäisten 

viljelijöiden tosiasiallista tulotasoa; 

Or. en 

 

Tarkistus  722 

Maria Noichl, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 m kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 m. huomauttaa, että aiemmin 

myönnetyt pinta-alatuet, joihin ei 

sovelleta tukikattoa, johtaisivat 

sosiaalipalvelujen alalla toteutettavaan 

siirtoon, jonka yhteydessä ei valvota 

yksittäisten henkilöiden saamaa 

rahamäärää; 

Or. en 

 

Tarkistus  723 

Laurenţiu Rebega 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on 

jaettava jäsenvaltioiden välillä 

oikeudenmukaisesti siten, että otetaan 

huomioon sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

Poistetaan. 

Or. ro 

Tarkistus  724 

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

Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on 

jaettava jäsenvaltioiden välillä 

oikeudenmukaisesti siten, että otetaan 

huomioon sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  725 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

yhdenmukaisen kohtelun periaate, 
sosioekonomiset erot, mukaan lukien erot 

viljelijöiden määrissä, erilaiset 

tuotantokustannukset ja uudistetun YMP:n 

tehostetun ympäristöulottuvuuden 

merkitys, joka liittyy läheisesti 

maatalousmaan hallinnointiin – kaikki 

tämä tarkoittaa sitä, että yhdenmukainen 

hehtaarikohtainen suoran tuen määrä 

kaikissa jäsenvaltioissa on paras 

kompromissi tällä alueella; 

Or. pl 

 

Tarkistus  726 

Beata Gosiewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

yhdenmukaisen kohtelun periaate, 
sosioekonomiset erot, mukaan lukien erot 

viljelijöiden määrissä, erilaiset 

tuotantokustannukset ja uudistetun YMP:n 

tehostetun ympäristöulottuvuuden 

merkitys, joka liittyy läheisesti 

maatalousmaan hallinnointiin – kaikki 

tämä tarkoittaa sitä, että yhdenmukainen 

hehtaarikohtainen suoran tuen määrä 
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kaikissa jäsenvaltioissa on paras 

kompromissi tällä alueella; 

Or. pl 

 

Tarkistus  727 

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

Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä tasavertaisempien 

toimintaedellytyksien varmistamiseksi 
siten, että otetaan huomioon, että 

luonnonolot, sosioekonomiset erot, 

yleinen elintaso, erilaiset 

tuotantokustannukset ja ostovoimaan 

liittyvät erot vaihtelevat EU:ssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  728 

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

Ribeiro, Nuno Melo, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti; 

Or. en 
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Tarkistus  729 

Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

perustuen objektiivisiin sosioekonomisiin 

kriteereihin, koska kaikkien EU:n 

viljelijöiden on noudatettava samoja 

standardeja ja vaatimuksia sekä 

kohdattava samat haasteet; nykyisessä 

rahoitusnäkymässä aloitettu 

lähentymisprosessi olisi saatettava 

päätökseen; 

Or. pl 

 

Tarkistus  730 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti; 

kiinnittää huomiota, että suorien tukien 

tasaaminen jäsenvaltioiden välillä on 

välttämätöntä tasapuolisten 

kilpailuedellytysten takaamiseksi EU:n 

sisämarkkinoilla; 

Or. pl 

 

Tarkistus  731 

Momchil Nekov, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Daniel Buda, Ricardo Serrão 

Santos 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

ja tasapuolisesti, mikä on olennaisen 

tärkeää sisämarkkinoiden toimimisen 

kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  732 

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

suhteessa maatalouden taloudellisiin ja 

sosiaalisiin indikaattoreihin, kuten 

standardibruttomarginaali, 

hehtaarikohtainen nettoarvonlisä, 

työvoiman käyttö, työvoima- ja 

tuotantovälinekustannukset; 

Or. it 

 

Tarkistus  733 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset, maan hinnanerot, 

erilaiset hintatasot, viljelijöiden tulojen ja 

muiden kuin maatalousalan 
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työntekijöiden keskipalkkojen väliset erot 

jäsenvaltiossa ja jäsenvaltioiden toisen 

pilarin mukaisesti saamat määrät; 

Or. nl 

Tarkistus  734 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että voidaan ottaa huomioon 

sosioekonomiset erot ja erilaiset 

tuotantokustannukset; 

Or. en 

 

Tarkistus  735 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä 

oikeudenmukaisemmin siten, että otetaan 

huomioon yksittäisten tilojen tarpeet ja 

tulot, erilaiset tuotantokustannukset ja 

jäsenvaltioiden toisen pilarin mukaisesti 

saamat määrät; 

Or. en 

 

Tarkistus  736 

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

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset tuotanto-, 

työ- ja tuotantovälinekustannukset ja 

jäsenvaltioiden toisen pilarin mukaisesti 

saamat määrät; korostaa, että lisäksi on 

otettava huomioon 

standardibruttomarginaali, 

hehtaarikohtainen nettoarvonlisä ja 

työvoiman käyttö; 

Or. it 

Tarkistus  737 

Beata Gosiewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti; 

Or. pl 

 

Tarkistus  738 

Manolis Kefalogiannis 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on 

jaettava jäsenvaltioiden välillä 

13. toteaa, että jaettaessa suoria tukia 

jäsenvaltioiden välillä on otettava 
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oikeudenmukaisesti siten, että otetaan 
huomioon sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

huomioon sosioekonomiset erot, kuten 

erilaiset tulot, viljelytyypit, tilojen koot ja 
erilaiset tuotantokustannukset; 

Or. en 

 

Tarkistus  739 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle, Laima Liucija 

Andrikienė 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

ja tasapuolisesti siten, että otetaan 

huomioon sosioekonomiset erot; 

Or. en 

 

Tarkistus  740 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, 

Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Algirdas Saudargas, Petras Auštrevičius 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

ja tasapuolisesti siten, että otetaan 

huomioon sosioekonomiset erot; 

Or. en 
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Tarkistus  741 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel 

Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot jäsenvaltioiden 

välillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  742 

Czesław Adam Siekierski 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, jatkuva tarve 

poistaa kehitysviiveet eräissä maissa ja 

alueilla, erilaiset tuotantokustannukset ja 

jäsenvaltioiden toisen pilarin mukaisesti 

saamat määrät; 

Or. pl 

Tarkistus  743 

Bas Belder 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 
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siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, keskituloihin 

liittyvät erot suhteessa tilojen tuloihin, 
erilaiset maanhinnat ja 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

Or. en 

 

Tarkistus  744 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset, jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät ja 

EAKR:stä ja ESR:stä saadut määrät, 

jotka käytetään maaseutualueilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  745 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä entistä tasaisemmin 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, viljelijöiden 

tuloerot, erilaiset tuotantokustannukset ja 

jäsenvaltioiden toisen pilarin mukaisesti 

saamat määrät; 

Or. hr 



 

PE619.297v01-00 178/181 AM\1148815FI.docx 

FI 

Tarkistus  746 

Paolo De Castro 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon luotettavat 

sosioekonomiset indeksit, kuten 

standardibruttomarginaalit, lisäarvon 

hehtaarilta, työllisyysluvut sekä 

työvoimakustannukset, tuotantopanokset 

ja maanhinnat; 

Or. en 

 

Tarkistus  747 

Nikos Androulakis 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä tasapainoisemmin 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset ja agronomiset erot, 

erilaiset tuotantokustannukset ja 

jäsenvaltioiden toiseen pilariin siirtämät 

määrät; 

Or. en 

 

Tarkistus  748 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 
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jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

sekä jäsenvaltioiden välillä että niiden 

sisällä oikeudenmukaisesti siten, että 

otetaan huomioon sosioekonomiset erot, 

erilaiset tuotantokustannukset ja 

jäsenvaltioiden toisen pilarin mukaisesti 

saamat määrät; 

Or. en 

 

Tarkistus  749 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon työllisyys ja 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

Or. fr 

Tarkistus  750 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan jatkuvasti huomioon 

sosioekonomiset erot ja erilaiset 

tuotantokustannukset; 

Or. en 

 

Tarkistus  751 
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Maria Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Marie-Pierre 

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

kaikkien Euroopan unionin viljelijöiden 
välillä oikeudenmukaisesti siten, että 

otetaan huomioon sosioekonomiset erot ja 

erilaiset tuotantokustannukset; 

Or. es 

Tarkistus  752 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

ja tasapainoisesti siten, että otetaan 

huomioon sosioekonomiset erot ja erilaiset 

tuotantokustannukset; 

Or. en 

 

Tarkistus  753 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, Tibor Szanyi, Michela 

Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon 

sosioekonomiset erot, erilaiset 

13. korostaa, että suorat tuet on jaettava 

jäsenvaltioiden välillä oikeudenmukaisesti 

siten, että otetaan huomioon objektiiviset 

kriteerit, kuten sosioekonomiset erot ja 
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tuotantokustannukset ja jäsenvaltioiden 

toisen pilarin mukaisesti saamat määrät; 

erilaiset tuotantokustannukset; 

Or. en 

 


