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Tarkistus  1122 

Maria Noichl, Paul Brannen 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia 

ja vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet 

voivat käyttää niitä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  1123 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Norbert Erdős, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit 

Dimech, Alberto Cirio 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

kannustimia tällaisten riskienhallinta- ja 

vakauttamisvälineiden kehittämiseksi ja 

käyttämiseksi ja varmistamalla samalla, 

että mahdollisimman monet voivat käyttää 

niitä ja että ne ovat yhteensopivia 

nykyisten kansallisten järjestelmien 



 

PE619.299v01-00 4/101 AM\1148818FI.docx 

FI 

kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1124 

Bronis Ropė 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, sekä 

yhdenmukaisilla rahoituskeinoilla että 

varmistamalla tehokas ja ympäristön ja 

talouden kannalta kestävä markkinoiden 

ja maatalouden toiminnan sääntely, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä;  

Or. lt 

Tarkistus  1125 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia 

ja vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla aktiivisia 

tarjontapuolen hallintavälineitä, jotka 

hyödyttävät kaikkia viljelijöitä 
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samalla, että mahdollisimman monet 

voivat käyttää niitä; 
asiaankuuluvilla aloilla, välttämällä 

tuotannon kasvuun suunnattuja 

kannustimia tai investointeja sektoreilla, 

joilla on ylitarjontaa, sekä 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

tarkoitettuja ohjelmia; 

Or. en 

 

Tarkistus  1126 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia 

ja vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet 

voivat käyttää niitä; 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät maatalouskriisistä, 

maataloustuotteiden yhtämittaisesta 

romahduksesta, ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista sekä 

vapaakauppasopimuksista; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1127 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, arvioimalla kriittisesti 

tulevia vapaakauppasopimuksia ja 
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ja vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet 

voivat käyttää niitä; 

tunnustamalla, että maatalous kärsii 

usein kaikkein eniten 

vapaakauppasopimuksista; 

Or. en 

 

Tarkistus  1128 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

kannustimia, kuten erilaisia 

maataloustuotannon riskivakuutuksia, 

tulojen tasausvälineitä, yksilöllisiä 

tarjontamekanismeja ja keskinäisiä 

rahastoja joustavaa riskinhallintaa varten 
ja varmistamalla samalla, että 

mahdollisimman monet voivat käyttää 

niitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1129 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Hilde Vautmans 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

21. korostaa, että on luotava 

ehdottomasti markkinaolosuhteet, jotka 

edistävät yksityisten 

riskinhallintaohjelmien kehittämistä 

viljelijöille, jotta he selviytyvät ilmasto-, 

terveys- ja markkinariskeistä johtuvista 
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joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

hintojen ja tulojen vaihteluista, luomalla 

täydentäviä joustavan riskienhallinnan 

kannustimia ja vakauttamisvälineitä ja 

varmistamalla samalla, että 

mahdollisimman monet voivat käyttää 

niitä; toteaa, että YMP:n merkitystä olisi 

tässä yhteydessä käsiteltävä 

perusteellisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  1130 

Daniel Buda, Norbert Erdős, Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä 

tuotantokustannusten ja 

markkinahintojen välisten vaihteluiden 

korvaamiseksi ja varmistamalla samalla, 

että mahdollisimman monet voivat käyttää 

niitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1131 

James Nicholson, John Procter, Anthea McIntyre 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 
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ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet 

voivat käyttää niitä; 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmastoon ja huonoihin 

sääolosuhteisiin liittyvistä ja terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista ja odottamattomista 

suurista laskuista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä, jotka ovat helposti 

kaikkien viljelijöiden saatavilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  1132 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista käyttämällä 

suhdanteita tasoittavia välineitä ja 
luomalla täydentäviä joustavan 

riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1133 

Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 
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ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto- ja terveysriskeistä, 

poliittisista kriiseistä (kuten Venäjän 

tuontikielto) johtuvista riskeistä ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1134 

Matt Carthy 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmastoriskeistä, 

kauppasopimusten kielteisistä 

vaikutuksista sekä terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1135 

Czesław Adam Siekierski 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 21. korostaa, että tulevan YMP:n 
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puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä sekä ulkoisten 

olosuhteiden vaikutuksesta johtuvista 

hintojen ja tulojen vaihteluista, luomalla 

täydentäviä joustavan riskienhallinnan 

kannustimia ja vakauttamisvälineitä ja 

varmistamalla samalla, että 

mahdollisimman monet voivat käyttää 

niitä; 

Or. pl 

 

Tarkistus  1136 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, oikea-

aikaisemmin ja oikeudenmukaisemmin, 

jotta he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1137 

Albert Deß 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 21. korostaa, että tulevan YMP:n 
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puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

puitteissa viljelijöitä on tuettava entistä 

tehokkaammin, jotta he selviytyvät 

ilmasto-, terveys- ja markkinariskeistä 

johtuvista hintojen ja tulojen vaihteluista, 

luomalla täydentäviä joustavan 

riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; katsoo, että rahoituksen on 

oltava vapaaehtoista; 

Or. de 

 

Tarkistus  1138 

Jørn Dohrmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet 

voivat käyttää niitä; 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä vapaaehtoisina 

välineinä toisessa pilarissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1139 

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

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 
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ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet 

voivat käyttää niitä; 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1140 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

kannustimia nykyisten mahdollisuuksien 

mukaan joustavan riskienhallinnan ja 

vakauttamisvälineiden hyödyntämiseksi ja 

varmistamalla samalla, että 

mahdollisimman monet voivat käyttää 

niitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1141 

Jean Arthuis 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 
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he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet 

voivat käyttää niitä; 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä, kuten perustamalla 

Euroopan maatalousvakuutusrahasto, 

joka voidaan ottaa käyttöön kriisiaikoina 

ja jonka tarkoituksena on vähentää 

tuotantomääriä Euroopassa tuotettujen 

raaka-aineiden hintojen nousun tai 

vakauden varmistamiseksi; toteaa, että 

tämä väline, joka osoittautui 

tuloksekkaaksi maitokriisin aikana, olisi 

vakiinnutettava ja otettava yleiseen 

käyttöön, jotta mahdollisimman monet 

voisivat hyötyä siitä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1142 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

varmistamalla samalla, että 

mahdollisimman monet voivat käyttää 

niitä, ja kehittämällä toimenpiteitä, joilla 

hillitään tuotantoa, jotta se ei kasvaisi 

eurooppalaista keskiarvoa suuremmaksi; 

toteaa, että tämän tason ylittäviltä 

peritään maksuja tai leikataan tukia 

kriisien kompensoimiseksi; vastustaa 

vakuutusten käyttämistä markkinoiden 

vaihtelujen torjumiseen; 

Or. es 
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Tarkistus  1143 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. korostaa, että tulevan YMP:n 

puitteissa viljelijöitä on tuettava 

ehdottomasti entistä tehokkaammin, jotta 

he selviytyvät ilmasto-, terveys- ja 

markkinariskeistä johtuvista hintojen ja 

tulojen vaihteluista, luomalla täydentäviä 

joustavan riskienhallinnan kannustimia ja 

vakauttamisvälineitä ja varmistamalla 

samalla, että mahdollisimman monet voivat 

käyttää niitä; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

 

Tarkistus  1144 

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

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

Caputo, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. muistuttaa komissiolle, että 

riskinhallintastrategiat, jotka perustuvat 

yksinomaan vakuutusjärjestelmiin ja 

tulonvakauttamisvälineisiin, eivät ole 

riittävän tehokkaita, kun hintojen 

epävakaus on erityisen suurta verrattuna 

tuotantokustannustasoihin, kuten juuri 

maatalousmarkkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  1145 
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Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. uskoo riskien eriyttämiseen ja 

muiden välineiden, kuten 

vakuutusohjelmien ja 

futuurimarkkinoiden, kehittämiseen; 

korostaa, että kriisimekanismeja on 

perusteellisesti uudistettava ja 

yksinkertaistettava, jotta tunnistetaan 

erityyppiset kriisit: 

 – sesonkeihin, esimerkiksi tuoreisiin 

hedelmiin ja vihanneksiin sesongin 

lopussa, liittyvät kriisit, 

 – markkinakriisit, esimerkiksi 

aikaisemmat maidon hintavaihtelut, 

 – katastrofeihin, kuten 

luonnonmullistuksiin, liittyvät kriisit, 

 – poliittiset kriisit, kuten Venäjän 

tuontikielto, jotka edellyttävät erilaisia 

välineitä, jotka sovitetaan niiden omien 

erityispiirteiden mukaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  1146 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. katsoo, että ”kriisin” määritelmä 

ja komission toimet olisi mukautettava 

syrjäisimpiin alueisiin siten, että otetaan 

huomioon markkinoiden koko, toiminnan 

perustuminen vain muutamaan 

taloudelliseen toimintamuotoon ja 

pienemmät mahdollisuudet eriyttämiseen; 
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Or. en 

 

Tarkistus  1147 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. pyytää komissiota kannustamaan 

tuotannon uudelleensääntelyyn ja 

parempaan tarjonnan ja kysynnän 

väliseen suhteeseen hyödyntämällä 

julkisia ja yksityisiä hallintatoimia ja 

-välineitä, jotta vältetään puutteet ja 

ylijäämät, vakautetaan maataloushinnat 

tyydyttävälle tasolle ja vältetään 

epäterveitä kaupan käytäntöjä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1148 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. katsoo, että koska 

riskinhallintavälineet eivät ole riittävät 

merkittävien markkinahäiriöiden 

korjaamiseen, tulevan YMP:n pitäisi 

kyetä entistä paremmin, tehokkaammin ja 

nopeammin reagoimaan 

markkinakriiseihin Euroopan 

kriisinhallintatoimien kautta, joilla 

pyritään palauttamaan tasapainoiset 

markkinaolosuhteet, kuten vuonna 2015 

täytäntöönpantu maidontuotannon 

vähentämisohjelma; 

Or. en 
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Tarkistus  1149 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. muistuttaa komissiota 

riskinhallinnan näkökulmasta, että 

vakuutusjärjestelmille ja tulojen 

vakauttamisvälineille suunnattu tuki ei 

ole tehokas, ellei hintojen epävakaus ole 

säännöllistä ja lähellä 

tuotantokustannusten tasoa, mikä ei 

useinkaan toteudu 

maatalousmarkkinoilla; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1150 

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

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

Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. kehottaa osoittamaan entistä 

tehokkaampaa tukea palkokasvien 

tuotannon lisäämisen EU:ssa ja 

erityistukia lampaiden ja vuohien 

kasvattajille, ottaen huomioon näiden 

alojen myönteinen ympäristövaikutus ja 

tarve vähentää EU:n riippuvuutta 

rehuproteiinien tuonnista; 

Or. en 

 

Tarkistus  1151 

Manolis Kefalogiannis 
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Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. kehottaa osoittamaan entistä 

tehokkaampaa tukea palkokasvien 

tuotannon lisäämisen EU:ssa ja 

erityistukia lampaiden ja vuohien 

kasvattajille, ottaen huomioon näiden 

alojen myönteinen ympäristövaikutus ja 

tarve vähentää EU:n riippuvuutta 

rehuproteiinien tuonnista; 

Or. en 

 

Tarkistus  1152 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. suhtautuu kriittisesti 

riskinhallintavälineisiin, jotka perustuvat 

julkisten rahastojen vakuutusohjelmiin 

osoitettuihin maksuihin, sillä on yhä 

kyseenalaisempaa, onko tällainen 

julkisten varojen tehokasta käyttöä, ja 

katsoo, että ne ohjaavat varoja muilta 

keskeisiltä maaseudun kehitysohjelmilta 

aikana, jolloin talousarvioihin kohdistuu 

yhä suurempaa painetta; 

Or. en 

 

Tarkistus  1153 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 A. kehottaa luomaan julkisia 

vakuutuksia viljelijöiden suojelemiseksi 

ilmasto- ja ympäristöriskeiltä ja torjuu 

kaikki tulotasovakuutukset, jotka on 

kopioitu Pohjois-Amerikan maatalouslain 

mallin pohjalta; 

Or. pt 

 

Tarkistus  1154 

Nicola Caputo, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Karin Kadenbach, 

Maria Noichl 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. painottaa, että tulevaisuuteen 

suuntautuva YMP olisi suunniteltava 

niin, että sillä voidaan käsitellä entistä 

paremmin terveyteen liittyviä kysymyksiä, 

kuten mikrobilääkeresistenssi, ilmanlaatu 

ja terveellisempi ravinto; 

Or. en 

 

Tarkistus  1155 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. kiinnittää huomiota siihen, että 

markkinariskejä voidaan hallita myös 

mahdollistamalla EU:n maataloudelle ja 

elintarvikkeille parempi pääsy 

vientimarkkinoille; 

Or. en 
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Tarkistus  1156 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 a. painottaa tarvetta parantaa 

vastaanottavuutta maatalouden yhteisistä 

markkinajärjestelyjä annetun asetuksen 

219–222 artiklassa säädettyjen erityisten 

markkinahäiriöiden ehkäisytoimien 

aktivoinnissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1157 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

21 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 b. huomauttaa, että näiden toimien 

yhteydessä on toimittava entistä 

nopeammin niin niiden aktivoinnissa 

kuin tulosten saavuttamisessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1158 

Sofia Ribeiro 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 b. kehottaa komissiota sisällyttämään 

Euroopan maitomarkkinoiden 

seurantakeskukseen erillisen osaston, 

joka tutkii hintoja syrjäisimmillä alueilla, 
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jotta tällä alalla kyetään reagoimaan 

ripeästi kriiseihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  1159 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Pavel Telička 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 b. katsoo, että viljelijöille olisi 

annettava kaikki tarvittavat välineet, joilla 

ne voivat vastata hintojen epävakauteen ja 

markkinasignaaleihin, markkinoiden 

entistä paremman avoimuuden ja 

oikeudenmukaisten kauppaehtojen 

kautta; 

Or. en 

 

Tarkistus  1160 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 b. panee merkille keskinäisten 

rahastojen menestyksen ja hyödyn 

sellaisten tuotantotasojen takaajana, 

joiden edellytyksenä on integroidun 

tuholaisten torjunnan käyttöönotto, 

alkaen viljelykierrosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  1161 

Nicola Caputo, Tibor Szanyi, Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 
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Päätöslauselmaesitys 

21 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 21 c. panee merkille, että 

markkinariskejä voidaan hallita myös 

mahdollistamalla EU:n maataloudelle ja 

elintarvikkeille parempi pääsy 

vientimarkkinoille; 

Or. en 

 

Tarkistus  1162 

Jean Arthuis 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa 

erityisesti siten, että heille taataan 

oikeudenmukainen osuus lisäarvosta, 

edistetään monialaista yhteistyötä ja 

tehostetaan markkinoiden avoimuutta ja 

kriisien ehkäisemistä; 

22. kehottaa komissiota 

maatalousmarkkinoiden erityisluonne 

huomioon ottaen ja SEUT-sopimuksen 

39 artiklan sisältämien tavoitteiden sekä 

SEUT-sopimuksen 42 artiklassa 

vahvistetun poikkeuksen mukaisesti 

lieventämään kilpailupolitiikkansa 

vaikutuksia mahdollistamalla käytännöt, 

sopimukset ja järjestelyt tuottajien kesken 

toimitusketjussa sellaisen selkeän 

oikeudellisen kehyksen avulla, joka 

vahvistaisi alkupään tuottajien asemaa 
erityisesti siten, että heille taataan 

oikeudenmukainen osuus lisäarvosta, 

edistetään tarjonnan keskittymistä eri 

sektoreilla, tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja estetään uusien kriisien 

syntyminen; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1163 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 
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Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta;  

Or. en 

 

Tarkistus  1164 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä, torjutaan hyvän kauppatavan 

vastaisia käytäntöjä elintarvikkeiden 

toimitusketjussa laatimalla ainakin muu 

kuin lainsäädännöllinen EU:n asiakirja 
ja edistetään markkinoiden avoimuutta ja 

kriisien korjaamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  1165 

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

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

Toom, Petras Auštrevičius 
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Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä, torjutaan hyvän kauppatavan 

vastaisia käytäntöjä elintarvikkeiden 

toimitusketjussa laatimalla ainakin muu 

kuin lainsäädännöllinen EU:n asiakirja 
ja edistetään markkinoiden avoimuutta ja 

kriisien korjaamista; 

Or. en 

 

Tarkistus  1166 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että tehostetaan suoraa 

markkinointia ja osallistumista julkisia 

hankintoja koskeviin järjestelmiin ja 
heille taataan oikeudenmukainen osuus 

lisäarvosta edistämällä monialaista 

yhteistyötä ja torjumalla hyvän 

kauppatavan vastaisia käytäntöjä 

elintarvikkeiden toimitusketjussa; 

kehottaa lisäksi takaamaan markkinoiden 

täyden avoimuuden ja kriisien 

ehkäisemisen; 

Or. en 
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Tarkistus  1167 

John Stuart Agnew 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan 

oikeudenmukainen osuus lisäarvosta, 
edistetään monialaista yhteistyötä ja 

tehostetaan markkinoiden avoimuutta ja 

kriisien ehkäisemistä; 

22. suhtautuu myönteisesti toimiin, 

joiden tarkoituksena on vähentää 

viljelijöihin kohdistuvaa operatiivista 

riskiä vahvistamalla tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että edistetään maatilan toiminnan 

monipuolistamista ja yhdennettyjä 

toimitusketjuja, teknologian käyttöä 

tuotannon mukauttamiseksi kuluttajien 

kysyntään, sekä edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1168 

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

Karin Kadenbach 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä, taataan 

tuottajaorganisaatioiden ja niiden liittojen 

ja toimialakohtaisten organisaatioiden 

perustaminen ja kehittäminen, puututaan 

hyvän kauppatavan vastaisiin ja 

epäreiluihin kauppatapoihin ja 

tehostetaan markkinoiden avoimuutta ja 

kriisien ehkäisemistä; 

Or. en 
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Tarkistus  1169 

Beata Gosiewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta ottamalla käyttöön 

asianmukaiset välineet, mukaan lukien 

taloudellinen tuki maataloustuottajien 

yhteistyöelimien, kuten järjestöjen ja 

ryhmien luomista ja kehittämistä varten, 

sekä lisäksi edistämällä monialaista 

yhteistyötä ja tehostamalla markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

Or. pl 

 

Tarkistus  1170 

Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Kuźmiuk, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta ottamalla käyttöön 

asianmukaiset välineet, mukaan lukien 

taloudellinen tuki maataloustuottajien 

yhteistyöelimien, kuten järjestöjen ja 

ryhmien luomista ja kehittämistä varten, 

sekä lisäksi edistämällä monialaista 

yhteistyötä ja tehostamalla markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

Or. pl 



 

AM\1148818FI.docx 27/101 PE619.299v01-00 

 FI 

 

Tarkistus  1171 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään myös 

monialaista yhteistyötä, perustetaan ja 

kehitetään tuottajaorganisaatioita, 

tuottajaorganisaatioiden liittoja ja 

toimialakohtaisia organisaatioita, 

torjutaan hyvän kauppatavan vastaisia 

käytäntöjä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

Or. it 

 

Tarkistus  1172 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan 
oikeudenmukainen osuus lisäarvosta, 

edistetään monialaista yhteistyötä ja 

tehostetaan markkinoiden avoimuutta ja 

kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa 

takaamalla tarvittavat taloudelliset 

resurssit ja oikeudelliset puitteet 

epärehellisten kauppatapojen torjumiseksi 

sekä takaamalla tuottajille 

oikeudenmukainen osuus lisäarvosta, 

edistämällä monialaista yhteistyötä ja 

kilpailupolitiikan valvontaa ja 

tehostamalla markkinoiden avoimuutta ja 

kriisien ehkäisemistä; 

Or. pl 
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Tarkistus  1173 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa alkutuottajien ja viljelijöiden 

asemaa elintarvikkeiden toimitusketjussa 

erityisesti siten, että heille taataan 

asianmukainen ja aito kilpailu tuotanto-, 

jalostus- ja vähittäismyyntisektoreilla sekä 
oikeudenmukainen osuus lisäarvosta, 

edistetään monialaista yhteistyötä ja 

tehostetaan markkinoiden avoimuutta ja 

kriisien ehkäisemistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1174 

Laurenţiu Rebega 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä, tuottajajärjestöjen 

perustamista ja kehittämistä, tehostetaan 

markkinoiden avoimuutta ja kriisien ja 

sopimattomien menettelyiden ehkäisemistä 

elintarvikeketjussa; 

Or. ro 

 

Tarkistus  1175 
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Francis Zammit Dimech, Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä taaten, että viljelijät saavat 

oikeudenmukaisen ja kohtuullisen 

korvauksen tuotannostaan, ja tehostetaan 

markkinoiden avoimuutta ja kriisien 

ehkäisemistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1176 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa sitovalla 

lainsäädännöllä siten, että heille taataan 

tuotantokustannukset kattava ja työstä 

palkitseva oikeudenmukainen osuus 

lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

Or. es 

 

Tarkistus  1177 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 
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22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan 

oikeudenmukainen osuus lisäarvosta, 
edistetään monialaista yhteistyötä ja 

tehostetaan markkinoiden avoimuutta ja 

kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 

tuottajien asemaa elintarvikkeiden 

toimitusketjussa erityisesti siten, että 

edistetään monialaista yhteistyötä ja 

tehostetaan markkinoiden avoimuutta ja 

kriisien ehkäisemistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1178 

Matt Carthy 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä, kannustetaan osuuskuntia ja 

tehostetaan markkinoiden avoimuutta ja 

kriisien ehkäisemistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1179 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa päätoimijoina 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 
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osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1180 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

tukea tuottajien asemaa elintarvikkeiden 

toimitusketjussa erityisesti siten, että heille 

taataan oikeudenmukainen osuus 

lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1181 

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

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä, sekä 

selkeyttää entisestään yhteisten 

markkinajärjestelyjen ja EU:n 

kilpailusääntöjen välistä laillista yhteyttä; 

Or. en 
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Tarkistus  1182 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä; 

22. korostaa, että on välttämätöntä 

vahvistaa tuottajien asemaa 

elintarvikkeiden toimitusketjussa erityisesti 

siten, että heille taataan oikeudenmukainen 

osuus lisäarvosta, edistetään monialaista 

yhteistyötä ja tehostetaan markkinoiden 

avoimuutta ja kriisien ehkäisemistä, kuten 

maatalousmarkkinoiden työryhmä on 

suosittanut kiinnittäen erityistä huomiota 

hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen 

torjuntaan koko elintarvikeketjussa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1183 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Nuno Melo, Norbert Erdős, Daniel Buda, 

Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Marijana 

Petir, Alberto Cirio, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. katsoo, että juustoja ja kinkkua, 

joilla on suojattu alkuperämerkintä tai 

suojattu maantieteellinen merkintä, tai 

viiniä koskevat tarjonnan sääntelyä 

koskevat toimet ovat osoittautuneet 

tehokkaiksi kohdennettujen tuotteiden 

kestävän kehityksen, kilpailukyvyn ja 

laadun parantamisessa ja että näin ollen 

ne olisi säilytettävä ja tarvittaessa 

laajennettava koskemaan kaikkia 

laatumerkittyjä tuotteita YMP:n 

tavoitteiden mukaisesti; 
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Or. en 

 

Tarkistus  1184 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. painottaa toimialakohtaisten 

organisaatioiden merkitystä 

toimitusketjun jäsentämisessä ja 

muistuttaa, että on tärkeä antaa niille 

mahdollisuus ryhtyä toimiin epäterveiden 

kaupan käytäntöjen torjumiseksi ja taata 

tuottajille kohtuullinen korvaus sekä 

laadukkaiden tuotteiden maineen suojelu; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1185 

Eric Andrieu, Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Paolo De Castro 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. korostaa toimialakohtaisten 

organisaatioiden merkitystä tuottajille 

silloin, kun ne kohtaavat ilmiötä, joissa 

muu sektori vaikuttaa toimillaan 

laadukkaiden tuotteiden lisäarvoon, sillä 

ne voivat nostaa hintatasoja samalla, kun 

tuotteiden maine säilyy; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1186 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. painottaa, että 

omnibus-asetuksella viljelijöille on 

annettu uusia mahdollisuuksia tehostaa 

neuvotteluvoimaansa elintarvikeketjussa; 

katsoo, että nämä säännökset ovat 

keskeisiä tulevan YMP:n puitteissa ja että 

niitä olisi tehostettava entisestään; 

Or. en 

 

Tarkistus  1187 

Bas Belder 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. kehottaa komissiota selkeyttämään 

entisestään ja päivittämään tarvittaessa 

tuottajaorganisaatioita ja 

toimialakohtaisia organisaatioita koskevia 

sääntöjä, etenkin kilpailupolitiikan osalta 

ja ottamaan huomioon toimialakohtaisten 

organisaatioiden toimet ja sopimukset, 

jotta voidaan vastata yhteiskunnallisiin 

vaatimuksiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  1188 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. painottaa tarvetta määrittää 

yhdenmukaiset vähimmäissäännöt 

vilpillisten kaupallisten menettelyjen 

leviämisen estämiseksi ja edistää 

tuottajaorganisaatioiden ja 
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tuottajaorganisaatioiden liittojen sekä 

toimialakohtaisten organisaatioiden 

luomista ja kehittämistä; 

Or. it 

 

Tarkistus  1189 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. kehottaa tehostamaan tukea ja 

edistämistoimia paikallisten myymälöiden 

ja lyhyiden elintarvikkeiden 

toimitusketjujen hyväksi; painottaa 

tarvetta kehittää lyhyisiin 

toimitusketjuihin liittyviä paikallisia 

palveluja; 

Or. en 

 

Tarkistus  1190 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. katsoo, että YMP:n on sisällettävä 

kunnianhimoinen eurooppalainen 

vihreän energian strategia, jolla 

edistetään erittäin kestäviä 

biopolttoaineita, jotka perustuvat 

kasviproteiinin yhteistuotantoon; katsoo, 

että se voi olla täydentävä väline 

viljelijöiden tulojen vakauttamisessa; 

Or. en 

 



 

PE619.299v01-00 36/101 AM\1148818FI.docx 

FI 

Tarkistus  1191 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 A. kehottaa ottamaan käyttöön 

mekanismeja, joilla taataan tuotannon ja 

jakelun lisäarvon oikeudenmukainen 

jakaminen kuluttajia rankaisematta; 

Or. pt 

 

Tarkistus  1192 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

22 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 B. korostaa tarvetta tuotannon ja 

markkinoiden julkisille 

sääntelymekanismeille, jotta voidaan 

varmistaa oikeudenmukaiset 

tuottajahinnat, vakauttaa hinnat ja taata 

viljelijöille vakaa ja oikeudenmukainen 

tulotaso sen lisäksi, että taataan oikeus 

tuotantoon jokaisessa maassa; 

Or. pt 

 

Tarkistus  1193 

Michel Dantin, Francis Zammit Dimech, Anne Sander, Vladimir Urutchev, Sofia 

Ribeiro, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Norbert Erdős, Daniel Buda, 

Czesław Adam Siekierski, Mairead McGuinness, Herbert Dorfmann, Esther Herranz 

García 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 22 b. korostaa, että omnibus-asetukseen 

perustuvien säännösten perusteella olisi 

neuvotteluvoiman tasapainottamiseksi 

elintarvikkeiden toimitusketjussa 

viljelijöitä entisestään kannustettava 

organisoimaan ja käyttämään tällaisia 

uusia kollektiivisia mahdollisuuksia, joita 

viljelijäorganisaatiot tarjoavat; 

Or. en 

 

Tarkistus  1194 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 c. painottaa, että YMP:n olisi 

edistettävä maataloussektorin 

talousorganisaatioiden kehitystä, sekä 

vertikaalisen että horisontaalisen 

yhteistyön kautta, ja jatkettava 

avoimuuden tehostamista markkinoilla ja 

kriisien ehkäisyvälineiden käytössä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1195 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Norbert Erdős, Daniel Buda, Angélique 

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

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

 

Päätöslauselmaesitys 

22 d kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 d. katsoo, että EU:n eri 

markkinoiden seurantakeskusten (maito, 

liha, sokeri ja viljelykasvit) toiminnasta 
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saatujen kokemusten perusteella nämä 

välineet olisi laajennettava koskemaan 

aloja, jotka eivät vielä kuulu mietinnön 

soveltamisalaan ja joita ei ole kehitetty 

entisestään, jotta voitaisiin tarjota 

luotettavaa tietoa ja ennusteita 

markkinatoimijoille ja antaa siten 

varhaisia varoituksia markkinahäiriöiden 

ilmaantuessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1196 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

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

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 e kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 e. painottaa, että YMP:n vanhat 

markkinoiden hallintavälineet (julkiset 

interventiot ja yksityinen varastointi) eivät 

ole enää riittävän tehokkaita globaalissa 

taloudessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1197 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten 

vapaaehtoisia alakohtaisia sopimuksia, 

joilla hallitaan tarjontaa määrällisesti 

23. painottaa, että YMP:n vanhoilla 

markkinoiden hallintavälineillä, eli 

julkisilla interventioilla ja yksityisellä 

varastoinnilla, on rajallinen ja riittämätön 

vaikutus globaalissa taloudessa; kehottaa 

komissiota mahdollistamaan entistä 
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tuottajajärjestöjen ja jalostajien 

keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

tehokkaampien kriisinhallintavälineiden 

aktivoinnin ja asettamaan sen etusijalle 

edellyttämättä julkisten interventioiden ja 

yksityisen varastoinnin aktivointia, kuten 

vapaaehtoiset rajoittamisjärjestelmät, 

joilla hallitaan tarjontaa määrällisesti 

tuottajajärjestöjen ja jalostajien 

keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

Or. en 

 

Tarkistus  1198 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Daniel Buda, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis 

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

Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten 

vapaaehtoisia alakohtaisia sopimuksia, 

joilla hallitaan tarjontaa määrällisesti 

tuottajajärjestöjen ja jalostajien 

keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

hyödyntäen viimeisistä markkinakriiseistä 

saatua kokemusta – erityisesti maitoalalla 

– innovatiivisten markkina- ja 

kriisinhallintavälineiden täydentävää 

käyttöä, kuten vapaaehtoisia alakohtaisia 

sopimuksia, joilla hallitaan ja tarvittaessa 

vähennetään tarjontaa määrällisesti 

tuottajajärjestöjen, tuottajien 

yhteenliittymien ja jalostajien keskuudessa, 

ja selvittämään mahdollisuutta laajentaa 

tällaisia välineitä muille aloille; 

Or. en 

 

Tarkistus  1199 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 
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23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten 

vapaaehtoisia alakohtaisia sopimuksia, 

joilla hallitaan tarjontaa määrällisesti 

tuottajajärjestöjen ja jalostajien 

keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia 

välineitä muille aloille; 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten tuotannon 

sääntelyä, ja laajentamaan tällaisten 

välineiden soveltamisen muille aloille; 

Or. es 

 

Tarkistus  1200 

Jens Rohde, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten 

vapaaehtoisia alakohtaisia sopimuksia, 

joilla hallitaan tarjontaa määrällisesti 

tuottajajärjestöjen ja jalostajien 

keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

Or. en 

 

Tarkistus  1201 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten 

vapaaehtoisia alakohtaisia sopimuksia, 

joilla hallitaan tarjontaa määrällisesti 

tuottajajärjestöjen ja jalostajien 

keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten alakohtaisia 

sopimuksia, joilla hallitaan tarjontaa 

määrällisesti tuottajajärjestöjen ja 

jalostajien keskuudessa, sekä julkisesti 

rahoitettuja, aktiivisia ja muunneltavia 

tarjonnan hallintavälineitä kriisien 

ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi, 

tuotannon rajoittamiseksi (ja 

investointeja, joilla pyritään lisäämään 

tuotantoa), jotta tarjonta mukautetaan 

paremmin EU:n kysyntään, ja 

selvittämään mahdollisuutta laajentaa 

tällaisia välineitä muille aloille; 

Or. en 

 

Tarkistus  1202 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten 

vapaaehtoisia alakohtaisia sopimuksia, 

joilla hallitaan tarjontaa määrällisesti 

tuottajajärjestöjen ja jalostajien 

keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maito-, oliiviöljy-, hedelmä- ja 

vihannesalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten alakohtaisia 

sopimuksia, joilla hallitaan tarjontaa 

määrällisesti tuottajajärjestöjen ja 

jalostajien keskuudessa sellaisten 

toimialajärjestöjen välityksellä, joiden 

sopimusten soveltamisesta ketjun kaikkiin 

toimijoihin tehdään pakollista 

säännöksen soveltamisalaa laajentamalla, 

ja selvittämään mahdollisuutta laajentaa 

tällaisia välineitä muille aloille; 

Or. es 
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Tarkistus  1203 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Karin Kadenbach 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten 

vapaaehtoisia alakohtaisia sopimuksia, 

joilla hallitaan tarjontaa määrällisesti 

tuottajajärjestöjen ja jalostajien 

keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten pakollisia 

alakohtaisia sopimuksia, joilla hallitaan 

tarjontaa määrällisesti tuottajajärjestöjen ja 

jalostajien keskuudessa, esimerkiksi EU:n 

maidontuotannon vähentämisohjelma, ja 

selvittämään mahdollisuutta laajentaa 

tällaisia välineitä muille aloille; 

Or. en 

 

Tarkistus  1204 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten vapaaehtoisia 

alakohtaisia sopimuksia, joilla hallitaan 

tarjontaa määrällisesti tuottajajärjestöjen ja 

jalostajien keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten vapaaehtoisia 

alakohtaisia sopimuksia, joilla hallitaan 

tarjontaa määrällisesti tuottajajärjestöjen ja 

jalostajien keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

ja mahdollisuuksia ulottaa sopimusten 

teko muille aloille; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1205 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 
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Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten vapaaehtoisia 

alakohtaisia sopimuksia, joilla hallitaan 

tarjontaa määrällisesti tuottajajärjestöjen ja 

jalostajien keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maito- sekä hedelmä- ja 

vihannesaloilla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten vapaaehtoisia 

alakohtaisia sopimuksia, joilla hallitaan 

tarjontaa määrällisesti tuottajajärjestöjen ja 

jalostajien keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

Or. en 

 

Tarkistus  1206 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– erityisesti maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten vapaaehtoisia 

alakohtaisia sopimuksia, joilla hallitaan 

tarjontaa määrällisesti tuottajajärjestöjen ja 

jalostajien keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella kannustamaan 

– esimerkiksi maitoalalla – aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten vapaaehtoisia 

alakohtaisia sopimuksia, joilla hallitaan 

tarjontaa määrällisesti tuottajajärjestöjen ja 

jalostajien keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

Or. en 

 

Tarkistus  1207 

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 

23 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella 

kannustamaan – erityisesti maitoalalla – 
aktiivisia kriisinhallintavälineitä, kuten 

vapaaehtoisia alakohtaisia sopimuksia, 

joilla hallitaan tarjontaa määrällisesti 

tuottajajärjestöjen ja jalostajien 

keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

23. korostaa uuden 

omnibus-asetuksen merkitystä, jotta 

kannustetaan aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten vapaaehtoisia 

alakohtaisia sopimuksia, joilla hallitaan 

tarjontaa määrällisesti tuottajajärjestöjen ja 

jalostajien keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

Or. en 

 

Tarkistus  1208 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Artis Pabriks, Roberts Zīle 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa komissiota 

mahdollistamaan ja todella 

kannustamaan – erityisesti maitoalalla – 
aktiivisia kriisinhallintavälineitä, kuten 

vapaaehtoisia alakohtaisia sopimuksia, 

joilla hallitaan tarjontaa määrällisesti 

tuottajajärjestöjen ja jalostajien 

keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

23. korostaa uuden 

omnibus-asetuksen merkitystä, jotta 

kannustetaan aktiivisia 

kriisinhallintavälineitä, kuten vapaaehtoisia 

alakohtaisia sopimuksia, joilla hallitaan 

tarjontaa määrällisesti tuottajajärjestöjen ja 

jalostajien keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

Or. en 

 

Tarkistus  1209 

Matt Carthy 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. kehottaa komissiota 23. kehottaa komissiota järjestämään – 
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mahdollistamaan ja todella 

kannustamaan – erityisesti maitoalalla – 

aktiivisia kriisinhallintavälineitä, kuten 

vapaaehtoisia alakohtaisia sopimuksia, 

joilla hallitaan tarjontaa määrällisesti 

tuottajajärjestöjen ja jalostajien 

keskuudessa, ja selvittämään 

mahdollisuutta laajentaa tällaisia välineitä 

muille aloille; 

erityisesti maitoalalla – pysyviä 

kriisinhallintavälineitä, kuten vapaaehtoisia 

alakohtaisia sopimuksia, joilla hallitaan 

tarjontaa määrällisesti tuottajajärjestöjen ja 

jalostajien keskuudessa, ja laatimaan 

strategian, miten nämä välineet voitaisiin 
laajentaa muille aloille; 

Or. en 

 

Tarkistus  1210 

Ricardo Serrão Santos, Paolo De Castro 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 A. vaatii maitomarkkinoiden 

viimeaikaisten tapahtumien perusteella 

komissiota esittelemään tehokkaita 

toimenpiteitä, joilla säännellään 

sisämarkkinoiden tarjontaa kriisin aikana 

ja joilla on samanlainen vaikutus kuin 

maitokiintiöillä, ja nopean toiminnan 

mekanismin korvausten maksamiseksi 

viljelijöille, kun hinnat putoavat tietyn 

tason alapuolelle; katsoo, että näiden 

toimenpiteiden avulla olisi pyrittävä 

tavoitteeseen pitää yllä alueellista 

tasapainoa ja tukea sellaisten maitotilojen 

säilyttämistä ja elinkelpoisuutta, jotka 

sijaitsevat alueilla, joiden kilpailukyky on 

heikompi ja jotka ovat erittäin 

riippuvaisia maidon tuotannosta; 

Or. pt 

 

Tarkistus  1211 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 
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23 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. suhtautuu myönteisesti työhön, 

jota on tehty EU:n kestävän 

proteiinistrategian hyväksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  1212 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. pyytää myös julkisia toimenpiteitä, 

joilla vakautetaan markkinoita ja 

rajoitetaan tuotantoa ja kasvua, ja 

tuotantoon kohdistettuja investointeja 

sekä näiden investointien 

sosioekonomisten vaikutusten 

arvioimista; 

Or. es 

 

Tarkistus  1213 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. kehottaa komissiota 

kannustamaan jäsenvaltioita, jotta ne 

laatisivat koulutusohjelmia saatavilla 

olevista riskinhallintavälineistä, jotta 

viljelijät voivat syventää tietojaan eri 

välineistä; 

Or. fr 
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Tarkistus  1214 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. katsoo, että tällaisten aloitteiden 

tärkeimpiin tavoitteisiin on kuuluttava 

viljelijöiden neuvotteluvoiman 

vahvistaminen elintarvikealalla; 

Or. it 

 

Tarkistus  1215 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. katsoo, että komissio voi 

maitomarkkinoiden äärimmäisten 

markkinahäiriöiden tapauksessa määrätä 

korvauksettomia Euroopan laajuisia 

tuotannonvähentämistoimenpiteitä; 

Or. de 

Tarkistus  1216 

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

Paolo De Castro 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. pyytää komissiota laatimaan 

kokonaisvaltaisen ja johdonmukaisen 

lähestymistavan, jotta vauhditetaan 

päätöksiä ottaa käyttöön nykyisiä 
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kriisinhallintavälineitä; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1217 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 b. panee merkille tarpeen luoda 

paikalliset ja alueelliset markkinat 

palkokasveille koko EU:n alueella, 

parantaa ympäristötehokkuutta 

viljelemällä niitä viljelykierrossa samalla, 

kun vähennetään riippuvuutta 

tuontirehusta ja -lannoitteista ja 

torjunta-aineiden käytöstä, ja lisätä 

elinkelpoisuutta ja taloudellisia 

kannustimia entistä kestävämpiin 

viljelykäytäntöihin siirtymiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  1218 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, johon 

ei sovelleta talousarvion 

vuotuisuusperiaatetta, jotta voidaan sallia 

määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 

toiselle ja mahdollistaa tällä tavoin nopeat 
ja tehokkaat vastatoimet kriisitilanteissa, 

mukaan luettuina eläinten ja kasvien 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä kriisivarausta, 

joka tarjoaa nykyistä nopeammat ja 

tehokkaammat vastatoimet maatalous-, 

elintarvike- ja rehumarkkinoilla; 
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terveyteen, sairauksiin ja 

elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvä 

kriisit; 

Or. en 

 

Tarkistus  1219 

Fredrick Federley, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, johon 

ei sovelleta talousarvion 

vuotuisuusperiaatetta, jotta voidaan sallia 

määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 

toiselle ja mahdollistaa tällä tavoin nopeat 

ja tehokkaat vastatoimet kriisitilanteissa, 

mukaan luettuina eläinten ja kasvien 

terveyteen, sairauksiin ja 

elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvä 

kriisit; 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

tunnistaa paras tapa tehokkaille 

vastatoimille kriisitilanteissa, mukaan 

luettuina eläinten ja kasvien terveyteen, 

sairauksiin ja 

elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvä 

kriisit; 

Or. en 

 

Tarkistus  1220 

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

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

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

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, johon ei 

sovelleta talousarvion 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, johon ei 

sovelleta talousarvion 
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vuotuisuusperiaatetta, jotta voidaan sallia 

määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 

toiselle ja mahdollistaa tällä tavoin nopeat 

ja tehokkaat vastatoimet kriisitilanteissa, 

mukaan luettuina eläinten ja kasvien 

terveyteen, sairauksiin ja 

elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvä 

kriisit; 

vuotuisuusperiaatetta, jotta 

mahdollistetaan määrärahasiirrot 

varainhoitovuodelta toiselle, erityisesti 

silloin, kun markkinahinnat ovat riittävän 

korkeat, ja joka lisää kriisitoimien 

nopeutta ja tehokkuutta, mukaan luettuina 

eläinten terveyteen liittyvät asiat, 

kasvisairaudet, elintarvikkeiden 

turvallisuus ja elintarviketurva; 

Or. en 

 

Tarkistus  1221 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

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

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, johon ei 

sovelleta talousarvion 

vuotuisuusperiaatetta, jotta voidaan sallia 

määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 

toiselle ja mahdollistaa tällä tavoin nopeat 

ja tehokkaat vastatoimet kriisitilanteissa, 

mukaan luettuina eläinten ja kasvien 

terveyteen, sairauksiin ja 

elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvä 

kriisit; 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda toimiva ja riippumaton EU:n 

maatalouskriisirahasto, johon ei sovelleta 

talousarvion vuotuisuusperiaatetta, jotta 

voidaan sallia määrärahasiirrot 

varainhoitovuodelta toiselle ja mahdollistaa 

tällä tavoin nopeat ja tehokkaat 

ennaltaehkäisytoimet ja vastatoimet 

kriisitilanteissa, mukaan luettuina eläinten 

ja kasvien terveyteen, sairauksiin ja 

elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvä 

kriisit; edellyttää, että tätä uutta EU:n 

maatalouskriisirahastoa käytetään 

täydentämään omnibus-asetuksen 

jälkeistä Euroopan riskinhallinnan 

toimenpidepakettia vakavien kriisien 

tapauksessa; 

Or. en 

 



 

AM\1148818FI.docx 51/101 PE619.299v01-00 

 FI 

Tarkistus  1222 

Marijana Petir 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, johon ei 

sovelleta talousarvion 

vuotuisuusperiaatetta, jotta voidaan sallia 

määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 

toiselle ja mahdollistaa tällä tavoin nopeat 

ja tehokkaat vastatoimet kriisitilanteissa, 

mukaan luettuina eläinten ja kasvien 

terveyteen, sairauksiin ja 

elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvä 

kriisit; 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, joka on 

maatalouden talousarvion ulkopuolella ja 
johon ei sovelleta talousarvion 

vuotuisuusperiaatetta, jotta voidaan sallia 

määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 

toiselle ja mahdollistaa tällä tavoin nopeat 

ja tehokkaat vastatoimet kriisitilanteissa, 

mukaan luettuina eläinten ja kasvien 

terveyteen, sairauksiin ja 

elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvät 

kriisit sekä sellaiset maatalousalan 

kriiseihin liittymättömät kriisit, jotka 

vaikuttavat maatalouteen; 

Or. hr 

Tarkistus  1223 

Nuno Melo 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, johon ei 

sovelleta talousarvion 

vuotuisuusperiaatetta, jotta voidaan sallia 

määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 

toiselle ja mahdollistaa tällä tavoin nopeat 

ja tehokkaat vastatoimet kriisitilanteissa, 

mukaan luettuina eläinten ja kasvien 

terveyteen, sairauksiin ja 

elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvä 

kriisit; 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, johon ei 

sovelleta talousarvion 

vuotuisuusperiaatetta, jotta voidaan sallia 

määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 

toiselle ja mahdollistaa tällä tavoin nopeat 

ja tehokkaat vastatoimet kriisitilanteissa, 

jollainen on esimerkiksi kuivuus, josta 

kärsivät ilmastonmuutoksen 

voimistumisen seurauksena pääasiassa 

Etelä-Euroopan maat mukaan luettuina 
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eläinten ja kasvien terveyteen, sairauksiin 

ja elintarviketurvallisuuskysymyksiin 

liittyvä kriisit; 

Or. pt 

 

Tarkistus  1224 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, johon ei 

sovelleta talousarvion 

vuotuisuusperiaatetta, jotta voidaan sallia 

määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 

toiselle ja mahdollistaa tällä tavoin nopeat 

ja tehokkaat vastatoimet kriisitilanteissa, 

mukaan luettuina eläinten ja kasvien 

terveyteen, sairauksiin ja 

elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvä 

kriisit; 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, johon ei 

sovelleta talousarvion 

vuotuisuusperiaatetta, jotta voidaan sallia 

määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 

toiselle ja mahdollistaa tällä tavoin nopeat 

ja tehokkaat vastatoimet kriisitilanteissa, 

mukaan luettuina eläinten ja kasvien 

terveyteen, sairauksiin, mukaan lukien 

mikrobilääkeresistenssi, ja 

elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvä 

kriisit; 

Or. nl 

 

Tarkistus  1225 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, johon ei 

sovelleta talousarvion 

24. kehottaa tarkistamaan 

perusteellisesti nykyistä 

kriisivarausjärjestelmää, jotta voidaan 

luoda riippumaton rahoitusväline, johon ei 

sovelleta talousarvion 
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vuotuisuusperiaatetta, jotta voidaan sallia 

määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 

toiselle ja mahdollistaa tällä tavoin nopeat 

ja tehokkaat vastatoimet kriisitilanteissa, 

mukaan luettuina eläinten ja kasvien 

terveyteen, sairauksiin ja 

elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvä 

kriisit; 

vuotuisuusperiaatetta, jotta voidaan sallia 

määrärahasiirrot varainhoitovuodelta 

toiselle ja mahdollistaa tällä tavoin nopeat 

ja tehokkaat vastatoimet kriisitilanteissa, 

mukaan luettuina eläinten hyvinvointiin ja 

terveisiin ekosysteemeihin, sairauksiin ja 

elintarviketurvallisuuskysymyksiin liittyvä 

kriisit; 

Or. en 

 

Tarkistus  1226 

Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 a. 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; 

Or. ro 

 

Tarkistus  1227 

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

Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 24 a. kehottaa perustamaan suorien 

maksujen pohjalta uuden, täysin 

riippumattoman mekanismin, jota 

rahoitetaan ensisijaisesti EU:n 

talousarvion otsakkeen 2 

käyttämättömistä määrärahoista; 
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Or. en 

 

Tarkistus  1228 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia 

EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että kauppasopimukset eivät 

ole hyödyllisiä pienille ja keskisuurille 

maatiloille tai pienille ja keskisuurille 

yrityksille; toteaa, että 

kauppasopimuksilla on hyvin vakavia 

sosioekonomisia vaikutuksia pieneen ja 

keskisuureen maatalouteen EU:ssa ja 

muualla maailmassa, jonne 

eurooppalaista tuotantoa usein viedään 

alhaisin hinnoin, jotka tuhoavat 

maatalouden, jota EU haluaa 

periaatteessa tukea, minkä lisäksi 

viennistä aiheutuu 

kasvihuonekaasupäästöjä ja suurta 

energian tuhlausta; katsoo, että 

turvamekanismeissa on otettava 

huomioon sosiaalisesti, ekologisesti ja 

taloudellisesti kestävän 

maataloustuotannon kustannukset sekä 

EU:ssa että niissä maissa, joihin EU vie 

tuotantoaan; 

Or. es 

 

Tarkistus  1229 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia 

25. katsoo, että vaikka maiden välinen 

kauppa on epäilemättä hyödyllistä ja 

tarpeellista, maatalous on niin tärkeä 
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EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

sektori, ettei sitä pidä altistaa täysin niin 

kutsuille vapaille markkinoille; toteaa, 

että elintarvikkeiden tarjonta koostuu 

elintarvikkeiden tuotannon, maankäytön, 

ympäristönsuojelun, julkisten 

hyödykkeiden tarjonnan ja sosiaalisten 

tarpeiden yhtälöstä, eikä niitä voida 

tarkastella yhdestä ulottuvuudesta, ja että 

ne ovat hyödykkeitä, jotka on tuotettava 

mahdollisimman pienin kustannuksin; 

Or. en 

 

Tarkistus  1230 

Matt Carthy 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia 

EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset voisivat olla hyödyllisiä 

EU:n maatalousalalle yleensä, usein etuja 

heikentää yhä kasvavan tuonnin 

horjuttava vaikutus, sillä tuontituotteiden 

hinnat ovat usein alhaisemmat ja laatu 

heikompi, mikä vaikuttaisi Euroopan 

markkinoihin, ja näin ollen komission 

olisi kaikissa tapauksissa asetettava 

eurooppalaisen tuottajan suojelu 

etusijalle ennen tinkimättömän 

vapaakauppaohjelman tavoittelua; 

Or. en 

 

Tarkistus  1231 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 25. katsoo, että EU:n 
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kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia 

EU:n aseman vahvistamiseksi 
maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

kauppasopimusten vaikutukset 
maatalousalalle eivät ole aina myönteisiä 

ja että EU:n on suojeltava eurooppalaista 

tuotantoa tarjontaan nähden 

sisämarkkinoilla vahvistamalla omaa 

asemaa maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla EU:n tuotteiden 

erottumiskyvyn ja kestävyyden kautta; 

korostaa, että usein tällaisista 

sopimuksista aiheutuu myös useita 

haasteita, jotka edellyttävät tehostettuja 

turvamekanismeja, joilla varmistetaan 

tasavertaiset toimintaedellytykset ja 

vastavuoroisuusperusteet EU:n 

viljelijöiden keskuudessa ja muuhun 

maailmaan nähden; 

Or. it 

 

Tarkistus  1232 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia 

EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset voivat olla hyödyllisiä 

rajoitetulle osalle EU:n maatalousalaa, 

etenkin maatalousalan liiketoiminnalle, 

yleensä ne voivat aiheuttaa vakavia 

sosioekonomisia vaikutuksia pienille ja 

keskisuurille tiloille EU:ssa ja muualla 

maailmassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1233 

Maria Noichl, Momchil Nekov, Marc Tarabella 
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Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia 

EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että kauppasopimuksista 

aiheutuu useita haasteita, jotka edellyttävät 

molemmin puolin tehostettuja 

turvamekanismeja, joilla varmistetaan 

EU:n viljelijöiden ja muun maailman 

viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  1234 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia 

EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että nykyisen YMP:n 

vientiin suuntautunut tehotuotantomalli 

ja vapaakauppasopimukset heikentävät 

sosiaalisia oikeuksia, työntekijöiden 

oikeuksia ja ympäristöön liittyviä 

oikeuksia, jotka edellyttävät tehostettuja 

turvamekanismeja, joilla varmistetaan 

EU:n viljelijöiden ja muun maailman 

viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. pt 

 

Tarkistus  1235 

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

Ricardo Serrão Santos, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Jean-Paul 

Denanot, Tibor Szanyi 
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Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia 

EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 
maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 
varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat yleensä hyödyllisiä 

joillekin maataloussektoreille ja 

tarpeellisia unionin aseman 

vahvistamiselle maailman 
maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita vaikeuksia, jotka edellyttävät 

johdonmukaisuutta kauppapolitiikan ja 

tiettyjen YMP:n tavoitteiden välillä, jotka 

koskevat perhetilan tuloja ja tiettyjen 

maaseutualueiden tulevaisuutta, mikä 

käytännössä tarkoittaa turvamekanismien 

perustamista tai jopa kaikkein herkimpien 

sektoreiden jättämistä neuvottelujen 

ulkopuolelle ja 

vastavuoroisuusperiaatteen soveltamista 

tuotantoehtoihin, jotta varmistetaan 

tasavertaiset toimintaedellytykset 

Euroopan unionin viljelijöiden ja niiden 

ulkomaisten kilpailijoiden välillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1236 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, kun EU:n 

viljelijöiden ja muun maailman 

viljelijöiden olosuhteet ovat eriarvoiset, 

erityisesti ympäristö-, eläinten 



 

AM\1148818FI.docx 59/101 PE619.299v01-00 

 FI 

toimintaedellytykset; hyvinvointiin liittyviin ja sosiaalisiin 

normeihin liittyvissä asioissa; katsoo, että 

nämä erot olisi otettava paremmin 

huomioon, kun kauppasopimuksia 

saatetaan päätökseen, ja että niiden ei 

pitäisi johtaa korkeiden Euroopan 

laajuisten normien heikkenemiseen; 

korostaa, että riittävät mekanismit 

Euroopan maatalouden suojelemiseksi 

ovat tarpeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  1237 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ja allekirjoitetut tai 

vielä neuvotteluvaiheessa olevat 

vapaakauppasopimukset ovat hyödyllisiä 

EU:n maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia 

EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

valtavasti haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden 

tasavertaiset toimintaedellytykset, ja 

kehottaa jättämään maatalous 

vapaakauppasopimusten ulkopuolelle, 

päätökseen saatetut sopimukset mukaan 

luettuina; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1238 

Jørn Dohrmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla maatalousmarkkinoilla 

ja vaikka on tärkeää tehdä työtä 

eurooppalaisten maataloustuotteiden 

markkinoille pääsyn parantamiseksi, 

niistä voi myös aiheutua useita haasteita, 

jotka edellyttävät tehostettuja 

turvamekanismeja, joilla varmistetaan 

EU:n viljelijöiden ja muun maailman 

viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  1239 

Hilde Vautmans, Jan Huitema, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, tämän alan 

erityispiirteet on otettava huomioon, ja 

että niistä aiheutuu myös useita haasteita, 

jotka edellyttävät tehostettuja 

turvamekanismeja, joilla varmistetaan 

EU:n viljelijöiden ja muun maailman 

viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  1240 
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Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, joihin on 

puututtava, kuten EU:n terveys- ja 

kasvinsuojelunormit sekä eläinten 

hyvinvointinormit, jotta varmistetaan EU:n 

viljelijöiden ja muun maailman 

viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  1241 

John Procter, Anthea McIntyre, James Nicholson 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, eurooppalaista 

tuotantoa ei pitäisi vaarantaa 

huonomman ja heikkotasoisemman 

tuonnin vuoksi; 

Or. en 
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Tarkistus  1242 

Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, kuten 

tuotantosidonnaisten tukivälineiden 

käyttö, jotta varmistetaan EU:n 

viljelijöiden ja muun maailman 

viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  1243 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia 
EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

valtavia haasteita ja ne vaarantavat herkät 

alat, kuten karjankasvatus, ja että nämä 

kaikkien herkimmät alat olisi jätettävä 

tiettyjen sopimusten ulkopuolelle, ja että 

ne edellyttävät tehostettuja 

turvamekanismeja, joilla varmistetaan 

EU:n viljelijöiden ja muun maailman 

viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 
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Or. fr 

 

Tarkistus  1244 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita, erityisesti terveyteen ja 

ympäristöön liittyviä, haasteita, jotka 

edellyttävät tehostettuja turvamekanismeja, 

joilla varmistetaan EU:n viljelijöiden ja 

muun maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  1245 

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

Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia 

EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

taloudelle yleisesti ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi EU:n 

maatalouteen liittyen, niistä aiheutuu myös 

uhkia, jotka edellyttävät tehostettuja 

turvamekanismeja, joilla varmistetaan 

EU:n viljelijöiden ja muun maailman 

viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 
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Or. en 

 

Tarkistus  1246 

Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka on otettava 

huomioon, jotta varmistetaan EU:n 

viljelijöiden ja muun maailman 

viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  1247 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia 

EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:lle 

yleensä ja tarpeellisia EU:n aseman 

vahvistamiseksi maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 
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Tarkistus  1248 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Norbert Erdős, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech, Daniel Buda 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, joihin on 

puututtava, kuten EU:n terveys- ja 

kasvinsuojelunormit, jotta varmistetaan 

EU:n viljelijöiden ja muun maailman 

viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

Or. en 

 

Tarkistus  1249 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 

25. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat tuottoisia EU:n 

maatalousalalle yleensä ja tarpeellisia EU:n 

aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla 

maatalousmarkkinoilla, niistä aiheutuu 

myös useita haasteita, jotka edellyttävät 

tehostettuja turvamekanismeja, joilla 

varmistetaan EU:n viljelijöiden ja muun 

maailman viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset; 
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Or. fr 

 

Tarkistus  1250 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. korostaa, että myös WTO:n 

kumppanit tukevat maatalousalaansa ja 

että mihinkään toimiin kohti 

markkinoiden vapauttamista entisestään 

ei voi ryhtyä täysin yksipuolisesti, sillä se 

ajaisi EU:n viljelijät epäreiluun 

kilpailutilanteeseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  1251 

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

Andrikienė 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. katsoo, että kumppanimaiden 

viljelyn yhteydessä EU:ssa sovellettavien 

hyvien ja kestävien viljelykäytäntöjen, 

ilmastotoimien ja muiden viljelyn 

ympäristövaikutuksia minimoivien 

välineiden noudattamisesta on tehtävä 

pakollinen kynnysarvo, jotta kolmansissa 

maissa valmistetuttujen tavaroiden tuonti 

EU:n markkinoille voidaan sallia; 

Or. en 

 

Tarkistus  1252 

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

Kaja Kallas, Tunne Kelam, Bogusław Liberadzki, Urmas Paet, Indrek Tarand, 
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Valdemar Tomaševski, Yana Toom, Algirdas Saudargas, Petras Auštrevičius 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. katsoo, että kumppanimaiden 

viljelyn yhteydessä EU:ssa sovellettavien 

hyvien ja kestävien viljelykäytäntöjen, 

ilmastotoimien ja muiden viljelyn 

ympäristövaikutuksia minimoivien 

välineiden noudattamisesta on tehtävä 

pakollinen kynnysarvo, jotta kolmansissa 

maissa valmistetuttujen tavaroiden tuonti 

EU:n markkinoille voidaan sallia; 

Or. en 

 

Tarkistus  1253 

Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. kehottaa komissiota 

tarkastelemaan maataloutta strategisena 

toimintana ja lähestymään 

vapaakauppasopimuksia siten, ettei sitä 

enää pidetä kaupankäynnissä mukana 

olevien muiden alojen 

mukauttamisvälineenä ja että keskeisiä 

aloja, kuten raakamaidon tuotantoalaa, 

suojellaan; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1254 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Nuno Melo, Angélique Delahaye, Ramón Luis Valcárcel Siso, 

Gabriel Mato, Alberto Cirio, Sofia Ribeiro, Vladimir Urutchev, Norbert Erdős, Anne 

Sander, Francis Zammit Dimech, Daniel Buda 
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Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. kehottaa komissiota tarkistamaan 

yhteisen markkinajärjestelyn yhteydessä 

nykyisiä turvamekanismeja, joilla olisi 

oltava herkillä aloilla ennaltaehkäisevä 

vaikutus viitemäärään ja hintoihin 

liittyviin kynnysarvoihin, jotka 

mahdollistavat turvamekanismien 

käynnistämisen, kun tällaiset kynnysarvot 

on saavutettu; 

Or. en 

 

Tarkistus  1255 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. pyytää komissiota varmistamaan, 

että jokainen tuotu maataloustuote täyttää 

samat terveys-, sosiaaliset ja 

ympäristönormit kuin EU:n tuotteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  1256 

Jean Arthuis 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. pitää vahingollisena, jos nyt 

joudutaan auttamaan julkisten tukien 

avulla tiettyjä maatalousaloja, joiden 

asema on heikentynyt 

vapaakauppasopimuksista käytävien 
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uusien neuvottelujen vuoksi; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1257 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. korostaa, että EU:ssa on 

vähimmäisvaatimukset sikojen, 

vasikoiden, munivien kanojen ja 

broilereiden suojelemiseksi, mutta niitä ei 

ole käytössä useiden tuotantoeläinten 

tapauksessa; 

Or. nl 

 

Tarkistus  1258 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. pitää valitettavana, että usein 

tähän mennessä keskustelun aiheena 

olleissa sopimuksissa on päätetty uhrata 

Euroopan elintarviketeollisuuden edut 

muiden tuotantosektorien hyväksi; 

Or. it 

 

Tarkistus  1259 

Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 A. pyytää asettamaan etusijalle tuen 

pienille ja keskisuurille maatiloille ja 

monimuotoiselle maataloudelle, joka ei 

ole riippuvainen viennistä tai 

monokulttuurista, sekä 

ruokasuvereniteetille, agroekologialle ja 

maataloustuotteiden paikalliselle 

tuotannolle ja kulutukselle, jotta vältytään 

myös mahdolliselta epäyhtenäisyydeltä 

ulkopolitiikan kanssa; 

Or. pt 

 

Tarkistus  1260 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. vaatii kieltämään 

muuntogeenisten organismien, mukaan 

lukien rehun, salliminen, viljely, 

markkinointi ja tuonti; 

Or. en 

 

Tarkistus  1261 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. pitää tarpeellisena, että YMP on 

johdonmukainen EU:n muiden 

politiikkojen kanssa; katsoo, että 

erityisesti sen olisi osaltaan varmistettava 

politiikan johdonmukaisuus kehityksen 

kannalta eikä torjua pyrkimyksiä 
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vahvistaa paikallisia elintarvikkeiden 

toimitusketjuja kehitysmaissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1262 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. katsoo, että kansainvälinen 

kauppa ei saa uhata kunkin maan 

valmiuksia ja oikeutta tuottaa omat 

elintarvikkeensa eikä maiden oikeutta 

ruokasuvereniteettiin; 

Or. es 

 

Tarkistus  1263 

Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Elsi Katainen, Jan Huitema 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. muistuttaa, että EU:n alueelle 

tulevien tuotteiden olisi täytettävä 

Euroopan eläinten hyvinvointiin ja 

ympäristönormit; 

Or. en 

 

Tarkistus  1264 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 b. kehottaa poistamaan vaiheittain 

käytöstä vientituet, jotta vältetään 

markkinoiden vääristyminen entisestään 

niin kutsutuissa kehitysmaissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1265 

Angélique Delahaye 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 b. pyytää komissiota tekemään 

maataloussektorin säännöksiä koskevan 

järjestelmällisen vaikutusarvioinnin 

jokaisen kauppasopimuksen kohdalla ja 

tarjoamaan erityisstrategioita, jotta 

varmistetaan, että mikään 

maataloussektori ei kärsi kolmannen 

maan kanssa tehdyn kauppasopimuksen 

vuoksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  1266 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

25 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 b. katsoo, että kansainvälisen kaupan 

kohteina olevien tuotteiden on täytettävä 

seuraavat vaatimukset: 

 – niitä ei ole tuotettu maa-alueilla, joita 

tarvitaan maan omien elintarvikkeiden 

tuotantoon; 

 – niitä ei tuoda markkinoille 

minkäänlaisena polkumyyntinä 



 

AM\1148818FI.docx 73/101 PE619.299v01-00 

 FI 

(taloudellinen, sosiaalinen tai 

ympäristöperusteinen polkumyynti); 

 – niillä ei hävitetä tai syrjäytetä 

kohdemaan viljelijöitä omilta 

markkinoiltaan; 

Or. es 

 

Tarkistus  1267 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 b. katsoo, että ei pitäisi tehdä mitään 

kahdenvälisiä kauppasopimuksia, jotka 

koskevat maataloustuotteita, sillä viime 

kädessä viljelijän elantoa käytetään 

kauppavälineenä muita sektoreita 

vastaan, ja pienet ja perheviljelmät 

joutuvat maksamaan tästä aiheutuvan 

laskun; 

Or. en 

 

Tarkistus  1268 

Jean Arthuis 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 b. katsoo, että johdonmukaisuuden 

varmistamiseksi tulevaisuudessa on 

vältettävä käyttämästä Euroopan 

maataloutta mukauttamisvälineenä 

vapaakauppasopimuksista käytävissä 

neuvotteluissa ja edettävä sen sijaan niin 

kutsutun yhden taskun periaatteen 

mukaisesti; 
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Or. fr 

 

Tarkistus  1269 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 b. kehottaa siksi komissiota ottamaan 

seuraavan YMP:n yhteydessä käyttöön 

erityisen unionin lainsäädännön kaikkien 

tuotantoeläinten suojelemista koskevista 

vähimmäisvaatimuksista; 

Or. nl 

 

Tarkistus  1270 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 c. katsoo, että nämä haasteet 

edellyttävät tehostettuja 

turvamekanismeja, joilla varmistetaan 

EU:n viljelijöiden ja muun maailman 

viljelijöiden tasavertaiset 

toimintaedellytykset ja että niissä otetaan 

huomioon sosiaaliset, ympäristölliset ja 

taloudelliset vaikutukset EU:ssa sekä 

maissa, joihin EU harjoittaa vientiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1271 

Ulrike Müller, Elsi Katainen, Hilde Vautmans 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 c kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 c. painottaa, että se lisäisi EU:n 

kotimaisen tuotannon viennin riskiä 

ulkomaille maaseudun kehityksen, 

ympäristön ja joissakin tapauksissa 

elintarvikkeiden laadun kustannuksella; 

Or. en 

 

Tarkistus  1272 

Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Elsi Katainen 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 d kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 d. korostaa, että tämän 

lähestymistavan olisi myös valaistava 

tulevia kauppasopimuksia ympäröivää 

keskustelua (Mercosur, Uusi-Seelanti, 

Australia) ja niiden vaikutusta 

maatalouteen Euroopassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1273 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta 

ja ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla kansainvälisillä 

ja kolmansien maiden markkinoilla; 

26. katsoo, että EU:n olisi toimittava 

aktiivisemmassa roolissa monenvälisten 

normien soveltamisessa toimitusketjuihin, 

mukaan luettuina elintarviketurvallisuus, 

erityisesti työntekijöiden ja viljelijöiden 

ihmisoikeudet, ympäristönormit ja 

laadukkaat tuotantojärjestelmät, sekä 

merkinnän että markkinointitoimien avulla 

kansainvälisillä ja kolmansien maiden 
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markkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  1274 

Czesław Adam Siekierski 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla 

kansainvälisillä ja kolmansien maiden 

markkinoilla; 

26. kehottaa lisäämään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja tuetaan laadukkaiden 

elintarvikkeiden tuotantojärjestelmiä sekä 

laatimaan unionin maatalousalan pitkän 

aikavälin kehitysstrategian, jotta 

varmistetaan vakaus ja ennustettavuus 

viljelijöille ja taataan EU:n kansalaisten 

ruokaturva; 

Or. pl 

 

Tarkistus  1275 

Othmar Karas 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla kansainvälisillä 

ja kolmansien maiden markkinoilla; 

26. kehottaa Euroopan komissiota 

käynnistämään aloitteita, joilla edistetään 

ja puolustetaan EU:n tuotantoa, 

turvallisuutta ja ympäristönormeja ja 

laadukkaita tuotantojärjestelmiä, jotka 

voitaisiin saavuttaa muun muassa sekä 

merkinnän että markkinointitoimien avulla 

kansainvälisillä ja kolmansien maiden 

markkinoilla; 

Or. en 
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Tarkistus  1276 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla 
kansainvälisillä ja kolmansien maiden 

markkinoilla; 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä merkintää koskevien 

yhtenäisten sääntöjen avulla, jotka 

takaavat tuotteiden täyden jäljitettävyyden 

ja tuen markkinointitoimille 
kansainvälisillä ja kolmansien maiden 

markkinoilla; 

Or. it 

 

Tarkistus  1277 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla kansainvälisillä 

ja kolmansien maiden markkinoilla; 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja, lyhyitä toimitusketjuja, 

jotka voivat pienentää kuljetusmatkoja, ja 

laadukkaita tuotantojärjestelmiä sekä 

merkinnän että markkinointitoimien avulla 

kansainvälisillä markkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  1278 

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

Telička, Hilde Vautmans 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla kansainvälisillä 

ja kolmansien maiden markkinoilla; 

26. kehottaa tekemään selkeitä ja 

avoimia aloitteita, joilla edistetään EU:n 

tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla kansainvälisillä 

ja kolmansien maiden markkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  1279 

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

Dantin, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta 

ja ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla kansainvälisillä 

ja kolmansien maiden markkinoilla; 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

vahvistetaan EU:n tuotannon, 

turvallisuuden ja ympäristönormien ja 

laadukkaiden tuotantojärjestelmien 

edistämistä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla kansainvälisillä 

ja kolmansien maiden markkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  1280 

Tom Vandenkendelaere 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla kansainvälisillä 

ja kolmansien maiden markkinoilla; 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä vapaaehtoisen 

merkinnän että markkinointitoimien avulla 

kansainvälisillä ja kolmansien maiden 
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markkinoilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  1281 

Herbert Dorfmann 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla 

kansainvälisillä ja kolmansien maiden 

markkinoilla; 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän, 

markkinointi- ja 

myynninedistämistoimien avulla 

kansainvälisillä ja kolmansien maiden 

markkinoilla niiden sektoreiden hyväksi, 

jotka hyötyvät YMP:n mukaisista erityistä 

politiikan välineistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1282 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla kansainvälisillä 

ja kolmansien maiden markkinoilla; 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta, 

eläinten hyvinvointia ja ympäristönormeja 

ja laadukkaita tuotantojärjestelmiä sekä 

merkinnän että markkinointitoimien avulla 

kansainvälisillä ja kolmansien maiden 

markkinoilla; 

Or. nl 
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Tarkistus  1283 

Bronis Ropė, Algirdas Saudargas, Laima Liucija Andrikienė, Sandra Kalniete, Ivari 

Padar 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla kansainvälisillä 

ja kolmansien maiden markkinoilla; 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla kansainvälisillä 

ja kolmansien maiden markkinoilla, 

varmistamalla myös kuluttajien etu, jotta 

varmistetaan saman tuotemerkin 

alaisuudessa markkinoitujen tuotteiden 

samanlainen koostumus markkinoista 

riippumatta ja kattava tiedotus, mikäli on 

käytetty muutettuja reseptejä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1284 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään EU:n tuotantoa, turvallisuutta ja 

ympäristönormeja ja laadukkaita 

tuotantojärjestelmiä sekä merkinnän että 

markkinointitoimien avulla 

kansainvälisillä ja kolmansien maiden 

markkinoilla; 

26. kehottaa tekemään aloitteita, joilla 

edistetään entisestään EU:n tuotantoa, 

turvallisuutta ja ympäristönormeja ja 

laadukkaita tuotantojärjestelmiä sekä 

eurooppalaisen alkuperän 

merkintäjärjestelmien että vahvistettujen 

markkinointiohjelmien avulla 

kansainvälisillä ja kolmansien maiden 

markkinoilla sekä erityisten politiikan 

välineiden ylläpitämisen ja parantamisen 

avulla tiettyjen tuotantoalojen kohdalla; 

Or. en 
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Tarkistus  1285 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 a. pitää valitettavana, että komission 

tiedonannossa ei kiinnitetä enempää 

huomiota Euroopan kansalaisten 

ruokailu- ja kulutustottumuksiin; 

Or. it 

 

Tarkistus  1286 

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

Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 a. vaatii, että normeihin on 

kuuluttava työoikeudet, maaseudun 

asukkaiden oikeudet, ihmisoikeudet ja 

kestävän maataloustuotannon 

kustannukset; 

Or. es 

 

Tarkistus  1287 

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

Giuffrida 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 a. suhtautuu myönteisesti 

myynninedistämisjärjestelmiä ja 

-ohjelmia varten käytettävissä olevien 

määrärahojen vakaaseen kasvuun ja 

kehottaa EU:ta säilyttämään näiden 
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määrärahojen kasvutahdin tuottajien 

kasvavien etunäkökohtien johdosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  1288 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 a. korostaa, että EU:n alueelle 

suuntautuvan maataloustuotteiden 

tuonnin on noudatettava täysimääräisesti 

kaikkien korkeimpia unionin ympäristö-, 

sosiaali- ja eläinten hyvinvointiin liittyviä 

normeja; 

Or. en 

 

Tarkistus  1289 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 a. katsoo, että koska EU tuo rehua 

tehokarjanhoitoa varten, se on vastuussa 

metsien tuhoutumisesta, maan 

kuivumisesta, luonnon 

monimuotoisuuden häviämisestä ja maan 

anastamisesta muualla maailmassa, ja 

kehottaa tästä syystä tuottamaan kestävää 

eläinrehua alueellisen viljelyn avulla sekä 

lisäämään tukea valkuaiskasvien viljelylle 

EU:n alueella; 

Or. nl 
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Tarkistus  1290 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 a. painottaa ehdollisen markkinoille 

pääsyn periaatetta, joka tarkoittaa, että 

tuontituotteiden on noudatettava EU:n 

normeja; 

Or. en 

 

Tarkistus  1291 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 b. korostaa lyhyiden paikallisten ja 

alueellisten toimitusketjujen merkitystä, 

sillä ne ovat ympäristön kannalta 

kestävämpiä, koska niiden päästöt ovat 

vähäisempien kuljetusten vuoksi 

pienempiä, niiden jäljitettävyys on 

parempi, ja niiden maataloustuotteet ovat 

tuoreempia; 

Or. es 

 

Tarkistus  1292 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 b. katsoo, että eläintuotteisiin olisi 

liitettävä kasvatusjärjestelmää koskeva 
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pakollinen merkintä; 

Or. nl 

 

Tarkistus  1293 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

26 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 b. muistuttaa, että 

ympäristönsuojelun ja elintarvikehuollon 

takaamiseksi yhä kasvavalle maailman 

väestölle on tarpeen muuttaa asteittain 

mutta samalla johdonmukaisesti tällaisia 

ruokailutottumuksia ja näin ollen ohjata 

tuotantoa kohti uusia tavoitteita; 

Or. it 

 

Tarkistus  1294 

Thomas Waitz 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 b. katsoo, että metsäkatoon liittyvien 

tuotteiden, maan- tai 

resurssienanastuksen ja 

ihmisoikeusrikkomusten tapauksessa 

pääsyä EU:n markkinoille ei pitäisi sallia; 

Or. en 

 

Tarkistus  1295 

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

Giuffrida 
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Päätöslauselmaesitys 

26 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 b. kehottaa vähentämään byrokratiaa 

ja tarpeettomia ehtoja, jotta myös 

pienemmät tuottajat voivat osallistua 

näihin järjestelemiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  1296 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 b. vaatii tiukempia antibioottien 

käyttörajoituksia ja toissijaisten 

antibioottien käytön kieltämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  1297 

Momchil Nekov, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 c. kehottaa kehittämään ja ottamaan 

käyttöön laatujärjestelmiä, kuten 

vapaaehtoiset laatutermit ”vuoristotuote” 

ja ”saariviljelystä peräisin oleva tuote”, 

jotta annetaan tästä kiinnostuneille 

viljelijöille mahdollisuus ottaa ne nopeasti 

käyttöön; 

Or. en 
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Tarkistus  1298 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 c. kehottaa, että komissio kunnioittaa 

parlamentin toivetta härkätaistelua varten 

myönnettävistä unionin avustuksista ja 

että se ei myönnä seuraavan YMP:n 

puitteissa mitään avustuksia, joilla 

edistetään härkätaisteluihin käytettävien 

sonnien jalostusta; 

Or. nl 

 

Tarkistus  1299 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

26 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 c. kehottaa komissiota sisällyttämään 

yhteiseen maatalouspolitiikkaan myös 

tavoitteita ja toimia, joissa otetaan 

huomioon tämä välttämätön asia asettaen 

ruokailutottumukset yhdeksi yhteisen 

politiikan keskeiseksi osaksi; 

Or. it 

 

Tarkistus  1300 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Pierre Vieu, Miguel Viegas 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 c. palauttaa mieliin, että paikallinen 

tuotanto tukee paikallista ruokakulttuuria 
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ja taloutta; 

Or. es 

Tarkistus  1301 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 c. vaatii tiukempia elävien eläinten 

kuljetuksia koskevia säännöksiä ja 

mahdollisimman lyhyitä etäisyyksiä 

tiloilta teurastamoihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  1302 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 d kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 d. kehottaa komissiota ottamaan 

tämän vastuulleen kieltämällä 

tehokarjankasvatuksessa rehuna käytetyn 

soijan, kalajauhon ja palmuöljytuotteiden 

tuonnin; 

Or. nl 

 

Tarkistus  1303 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 d kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 d. kehottaa laatimaan tiettyjen 



 

PE619.299v01-00 88/101 AM\1148818FI.docx 

FI 

kasvatettujen eläinlajien hyvinvointia 

koskevista vähimmäisvaatimuksia 

koskeva erityislainsäädäntö; 

Or. en 

 

Tarkistus  1304 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 e kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 e. kehottaa vähentämään 

torjunta-aineiden käyttöä merkittävästi; 

Or. en 

 

Tarkistus  1305 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 f kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 f. kehottaa kieltämään kaikenlainen 

siementen patentointi, jotta suojellaan 

viljelijöitä siemeniä tuottavien 

monikansallisten yhtiöiden paineelta ja 

vaikutusvallalta sekä suojellaan 

paikallisia lajikkeita;  

Or. en 

 

Tarkistus  1306 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 g kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 g. kehottaa kieltämään 

kananpoikasten typistämiskäytännöt ja 

silppuamisen; 

Or. en 

 

Tarkistus  1307 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 h kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 h. kehottaa vähentämään 

merkittävästi rehun tuontia ja kehottaa 

Euroopan komissiota tukemaan 

viljelijöiden asteittaista omavaraisuutta 

tarvittavan rehun tuottamisessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1308 

Stefan Eck 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 i kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 i. kehottaa komissiota ottamaan 

käyttöön konkreettisia toimia työhevosten 

hyvinvoinnin edistämiseksi, sillä ne ovat 

konkreettiseksi avuksi pienviljelijöiden 

maataloustoiminnalle vuoristoalueilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  1309 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 
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Päätöslauselmaesitys 

4 alaotsikko 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Avoin päätöksen vuosia 2020–2027 

koskevan vakaasti perustellun YMP-

ehdotuksen takeena 

Avoin päätöksentekoprosessi vuosia 

2021–2027 koskevan vakaasti perustellun 

YMP-ehdotuksen takeena 

Or. pl 

Tarkistus  1310 

Momchil Nekov, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 alaotsikko 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Avoin päätöksen vuosia 2020–2027 

koskevan vakaasti perustellun YMP-

ehdotuksen takeena 

Avoin päätöksentekoprosessi vuosia 

2021–2028 koskevan vakaasti perustellun 

YMP-ehdotuksen takeena 

Or. en 

 

Tarkistus  1311 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä yleiset tavoitteet, 

toimenpiteet ja rahoitusosuudet ja 

tarvittavan jouston taso, jotta jäsenvaltiot 

pystyvät huolehtimaan erityispiirteistään ja 

tarpeistaan sisämarkkinoiden vaatimusten 

mukaisesti; 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä yleiset tavoitteet, 

toimenpiteet ja rahoitusosuudet ja 

tarvittavan jouston taso, jotta jäsenvaltiot 

pystyvät huolehtimaan erityispiirteistään ja 

tarpeistaan sisämarkkinoiden vaatimusten 

mukaisesti samalla, kun vältetään 

kansallisista päätöksistä johtuva kilpailun 

vääristyminen; 

Or. en 
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Tarkistus  1312 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä yleiset tavoitteet, 

toimenpiteet ja rahoitusosuudet ja 

tarvittavan jouston taso, jotta jäsenvaltiot 

pystyvät huolehtimaan erityispiirteistään ja 

tarpeistaan sisämarkkinoiden vaatimusten 

mukaisesti; 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä yleiset tavoitteet, 

toimenpiteet ja rahoitusosuudet ja 

tarvittavan jouston taso, jotta jäsenvaltiot 

pystyvät huolehtimaan erityispiirteistään ja 

tarpeistaan sisämarkkinoiden vaatimusten 

mukaisesti, kansallisiin valintoihin 

liittyvien kilpailuvääristymien 

välttämiseksi; 

Or. it 

Tarkistus  1313 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä yleiset tavoitteet, 

toimenpiteet ja rahoitusosuudet ja 

tarvittavan jouston taso, jotta jäsenvaltiot 

pystyvät huolehtimaan erityispiirteistään ja 

tarpeistaan sisämarkkinoiden vaatimusten 

mukaisesti; 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä parhaat yhteiset 

tavoitteet, toimenpiteet ja rahoitusosuudet, 

jotka perustuvat objektiivisiin 

indikaattoreihin, ja tarkoituksenmukaisen 

tarvittavan jouston taso, jotta jäsenvaltiot 

pystyvät huolehtimaan erityispiirteistään ja 

tarpeistaan sisämarkkinoiden vaatimusten 

mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  1314 

Herbert Dorfmann 
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Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä yleiset tavoitteet, 

toimenpiteet ja rahoitusosuudet ja 

tarvittavan jouston taso, jotta jäsenvaltiot 

pystyvät huolehtimaan erityispiirteistään ja 

tarpeistaan sisämarkkinoiden vaatimusten 

mukaisesti; 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä yleiset tavoitteet, 

toimenpiteet ja rahoitusosuudet ja 

tarvittavan jouston taso, jotta jäsenvaltiot 

ja alueet pystyvät huolehtimaan 

erityispiirteistään ja tarpeistaan 

sisämarkkinoiden vaatimusten mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  1315 

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

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

Vandenkendelaere, Vladimir Urutchev, Albert Deß, Anne Sander, Francis Zammit 

Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä yleiset tavoitteet, 

toimenpiteet ja rahoitusosuudet ja 

tarvittavan jouston taso, jotta jäsenvaltiot 

pystyvät huolehtimaan erityispiirteistään ja 

tarpeistaan sisämarkkinoiden vaatimusten 

mukaisesti; 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä yleiset tavoitteet, 

perusnormit, toimenpiteet ja 

rahoitusosuudet ja tarvittavan jouston taso, 

jotta jäsenvaltiot pystyvät huolehtimaan 

erityispiirteistään ja tarpeistaan 

sisämarkkinoiden vaatimusten mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  1316 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 



 

AM\1148818FI.docx 93/101 PE619.299v01-00 

 FI 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä yleiset tavoitteet, 

toimenpiteet ja rahoitusosuudet ja 

tarvittavan jouston taso, jotta jäsenvaltiot 

pystyvät huolehtimaan erityispiirteistään ja 

tarpeistaan sisämarkkinoiden vaatimusten 

mukaisesti; 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä yleiset tavoitteet, 

toimenpiteet ja rahoitusosuudet ja 

tarvittavan jouston taso, jotta jäsenvaltiot 

ja alueet pystyvät huolehtimaan 

erityispiirteistään ja tarpeistaan 

sisämarkkinoiden vaatimusten mukaisesti; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1317 

Georgios Epitideios 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä yleiset tavoitteet, 

toimenpiteet ja rahoitusosuudet ja 

tarvittavan jouston taso, jotta jäsenvaltiot 

pystyvät huolehtimaan erityispiirteistään ja 

tarpeistaan sisämarkkinoiden vaatimusten 

mukaisesti; 

27. korostaa, että parlamentin ja 

neuvoston olisi yhteispäätösmenettelyn 

avulla määritettävä yleiset tavoitteet, 

toimenpiteet ja rahoitusosuudet ilman, että 

tarvittavan jouston tasoa rajoitetaan, jotta 

jäsenvaltiot pystyvät huolehtimaan 

erityispiirteistään ja tarpeistaan 

sisämarkkinoiden vaatimusten mukaisesti; 

Or. el 

Tarkistus  1318 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 27 a. varoittaa riskeistä, joita seuraa 

siitä, että jäsenvaltiot voisivat itsenäisesti 

määritellä kansalliset suunnitelmansa ja 

tarkistaa vuosittain päätöksiään ilman 

vahvoja yhteisiä EU:n tasolla määriteltyjä 

sääntöjä, tavoitteita ja toimenpiteitä; 
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Or. en 

 

Tarkistus  1319 

Laurenţiu Rebega 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 27 a. korostaa, että on tärkeää toteuttaa 

komission tiedonannossa ehdottamia 

kaikkia rakenteita koskeva 

vaikutustenarviointi alkaen 

tuotantoprosessista ja jatkuen 

tutkimukseen, jonka tulee kuvailla 

jäsenvaltioiden välisiä nykyisiä eroja; 

katsoo, että näiden tutkimusten 

perusteella tulisi sopia toimista ja 

ratkaisuista EU:n tasolla (biotalous, 

neuvontajärjestelmät, 

valvontajärjestelmät yms.); 

Or. ro 

Tarkistus  1320 

Michel Dantin 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 27 a. korostaa, että komission olisi 

esitettävä vakiomuotoinen kansallinen 

strategiasuunnitelma lainsäätäjille, jotta 

ne voivat arvioida tällaisten 

suunnitelmien laajuuden, yksityiskohtien 

tason ja sisällön, jotka ovat komission 

tulevan ehdotuksen keskeisiä osia, ja että 

sen olisi täsmennettävä, minkä 

edellytysten pohjalta näitä kansallisia 

strategioita arvioidaan; 

Or. fr 
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Tarkistus  1321 

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 27 b. painottaa, että tällainen 

mahdollisuus kohdistaisi 

maanviljelijöihin suurta epävarmuutta 

kansallisella tasolla tehtävien poliittisten 

päätösten vuoksi ja että tämä voisi 

merkittävästi vaikuttaa kielteisesti 

vastuussa olevien hallitusten tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  1322 

Bronis Ropė 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. pitää valitettavana, että koko 

YMP:n vuoden 2020 jälkeinen 

ohjelmasuunnitteluprosessi – kuuleminen, 

tiedottaminen, vaikutustenarviointi ja 

lainsäädäntöehdotukset – alkaa 

merkittävästi myöhässä, koska 

kahdeksannen vaalikauden loppu on 

lähestymässä, mikä vaarantaa 

mahdollisuuden saavuttaa lopullinen 

sopimus ennen Euroopan parlamentin 

vaaleja; 

28. pitää valitettavana, että koko 

YMP:n vuoden 2020 jälkeinen 

ohjelmasuunnitteluprosessi – kuuleminen, 

tiedottaminen, vaikutustenarviointi ja 

lainsäädäntöehdotukset – alkaa 

merkittävästi myöhässä, koska 

kahdeksannen vaalikauden loppu on 

lähestymässä, minkä vaarana on se, että 

tulevasta YMP:stä käytävä keskustelu jää 

vaalikeskustelujen varjoon ja vaarantaa 

mahdollisuuden saavuttaa lopullinen 

sopimus ennen Euroopan parlamentin 

vaaleja; 

Or. en 

 

Tarkistus  1323 
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Maria Noichl, Paul Brannen, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Tibor Szanyi 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. pitää valitettavana, että koko 

YMP:n vuoden 2020 jälkeinen 

ohjelmasuunnitteluprosessi – kuuleminen, 

tiedottaminen, vaikutustenarviointi ja 

lainsäädäntöehdotukset – alkaa 

merkittävästi myöhässä, koska 

kahdeksannen vaalikauden loppu on 

lähestymässä, mikä vaarantaa 

mahdollisuuden saavuttaa lopullinen 

sopimus ennen Euroopan parlamentin 

vaaleja; 

28. pitää valitettavana, että koko 

YMP:n vuoden 2020 jälkeinen 

ohjelmasuunnitteluprosessi – kuuleminen, 

tiedottaminen, vaikutustenarviointi ja 

lainsäädäntöehdotukset – alkaa 

merkittävästi myöhässä, koska 

kahdeksannen vaalikauden loppu on 

lähestymässä ja että lopullinen sopimus 

ennen Euroopan parlamentin vaaleja 

voidaan saavuttaa vain huomattavien 

ponnistusten kautta; 

Or. en 

 

Tarkistus  1324 

Ivan Jakovčić, Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. pitää valitettavana, että koko 

YMP:n vuoden 2020 jälkeinen 

ohjelmasuunnitteluprosessi – kuuleminen, 

tiedottaminen, vaikutustenarviointi ja 

lainsäädäntöehdotukset – alkaa 

merkittävästi myöhässä, koska 

kahdeksannen vaalikauden loppu on 

lähestymässä, mikä vaarantaa 

mahdollisuuden saavuttaa lopullinen 

sopimus ennen Euroopan parlamentin 

vaaleja; 

28. katsoo, että vaikka koko YMP:n 

vuoden 2020 jälkeinen 

ohjelmasuunnitteluprosessi – kuuleminen, 

tiedottaminen, vaikutustenarviointi ja 

lainsäädäntöehdotukset – alkaa 

merkittävästi myöhässä, koska 

kahdeksannen vaalikauden loppu on 

lähestymässä, sen ei pitäisi vaarantaa 

mahdollisuutta saavuttaa lopullinen 

sopimus ennen Euroopan parlamentin 

vaaleja; 

Or. en 

 

Tarkistus  1325 

Nuno Melo 
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Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 a. pyytää Euroopan komissiota 

laatimaan siirtymäsäädöksen, jossa on 

riittävät työkalut sen varmistamiseksi, että 

viljelijöiden mahdollisuus hyötyä 

maaseudun kehittämisohjelman 

toimenpiteistä ja erityisesti ympäristöä ja 

investointeja koskevista toimenpiteistä 

jatkuu myös siinä tapauksessa, että uuden 

YMP:n hyväksyminen viivästyy; 

Or. pt 

Tarkistus  1326 

Philippe Loiseau, Jacques Colombier 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 a. pitää valitettavana komission 

heikkoa yritystä peittää aikomuksensa 

toteuttaa YMP:n uudistus vastoin 

Euroopan kansalaisten ja valtaosan 

heidän valitsemiensa edustajien tahtoa, ja 

toteaa, että se vaarantaa maatilojen 

valtaosan tulevaisuuden; 

Or. fr 

 

Tarkistus  1327 

Fredrick Federley 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 a. kehottaa jäsenvaltioita uutta 

uudistusta täytäntöönpannessaan 

välttämään viljelijöille tarkoitettujen 
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maksujen viivästymisiä ja ottamaan siitä 

vastuun sekä maksamaan viljelijöille 

asianmukaista korvausta, jos viivästyksiä 

ilmenee; 

Or. en 

 

Tarkistus  1328 

Jean-Paul Denanot, Marc Tarabella, Eric Andrieu 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 a. korostaa kuitenkin, että asioissa 

on edettävä mahdollisimman pitkälle 

ennen tämän kauden päättymistä ja 

korostettava tätä aihetta Euroopan 

parlamenttivaalikampanjan aikana; 

Or. fr 

Tarkistus  1329 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 a. katsoo, että 

tehokarjankasvatuksesta on luovuttava; 

Or. nl 

 

Tarkistus  1330 

Anja Hazekamp 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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 28 b. katsoo edelleen, että unionin 

maataloustuista on luovuttava; 

Or. nl 

Tarkistus  1331 

Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa komissiota ehdottamaan 

ennen uuden täytäntöönpanomallin 

soveltamista siirtymäaikaa, joka on 

riittävän pitkä, jotta varmistetaan pehmeä 

lasku ja vältetään kaikki viivästykset 

viljelijöiden vuotuisissa maksuissa ja 

maaseudun kehittämisohjelmien 

täytäntöönpanossa; 

29. kehottaa komissiota ehdottamaan 

ennen uuden täytäntöönpanomallin 

soveltamista ja ottaen huomioon 

kansallisten strategiasuunnitelmien 

käyttöönotto, siirtymäaikaa, joka on 

riittävän pitkä ja joka takaa jäsenvaltioille 

aikaa, jotta ne voivat hallitusti ja 

asianmukaisesti panna uuden politiikan 

täytäntöön ja jotta varmistetaan pehmeä 

lasku ja vältetään kaikki viivästykset 

viljelijöiden vuotuisissa maksuissa ja 

maaseudun kehittämisohjelmien 

täytäntöönpanossa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1332 

Michel Dantin, Esther Herranz García, Peter Jahr, Albert Deß, Mairead McGuinness, 

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

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

Vandenkendelaere, Anne Sander, Francis Zammit Dimech 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa komissiota ehdottamaan 

ennen uuden täytäntöönpanomallin 

soveltamista siirtymäaikaa, joka on 

riittävän pitkä, jotta varmistetaan pehmeä 

lasku ja vältetään kaikki viivästykset 

viljelijöiden vuotuisissa maksuissa ja 

29. kehottaa komissiota ehdottamaan 

ennen minkäänlaista merkittävää 

muutosta YMP:n suunnittelussa ja/tai 

täytäntöönpanossa siirtymäaikaa, joka on 

riittävän pitkä, jotta varmistetaan pehmeä 

lasku ja vältetään kaikki viivästykset 
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maaseudun kehittämisohjelmien 

täytäntöönpanossa; 

viljelijöiden vuotuisissa maksuissa ja 

maaseudun kehittämisohjelmien 

täytäntöönpanossa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1333 

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

Kalinowski 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa komissiota ehdottamaan 

ennen uuden täytäntöönpanomallin 

soveltamista siirtymäaikaa, joka on 

riittävän pitkä, jotta varmistetaan pehmeä 

lasku ja vältetään kaikki viivästykset 

viljelijöiden vuotuisissa maksuissa ja 

maaseudun kehittämisohjelmien 

täytäntöönpanossa; 

29. kehottaa komissiota ehdottamaan 

ennen kokonaan uuden järjestelmän 

käyttöönottoa siirtymäaikaa, joka on 

riittävän pitkä, jotta varmistetaan pehmeä 

lasku ja vältetään kaikki viivästykset 

viljelijöiden vuotuisissa maksuissa ja 

maaseudun kehittämisohjelmien 

täytäntöönpanossa; 

Or. en 

 

Tarkistus  1334 

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

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa komissiota ehdottamaan 

ennen uuden täytäntöönpanomallin 

soveltamista siirtymäaikaa, joka on 

riittävän pitkä, jotta varmistetaan pehmeä 

lasku ja vältetään kaikki viivästykset 

viljelijöiden vuotuisissa maksuissa ja 

maaseudun kehittämisohjelmien 

täytäntöönpanossa; 

29. kehottaa komissiota ehdottamaan 

ennen uuden täytäntöönpanomallin 

soveltamista siirtymäaikaa, joka on 

riittävän pitkä, jotta varmistetaan pehmeä 

lasku ja vältetään kaikki viivästykset 

viljelijöiden vuotuisissa maksuissa ja 

maaseudun kehittämistoimien 

täytäntöönpanossa; 

Or. en 
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