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Tarkistus 1
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. edellyttää, että 
maatalousmäärärahoihin ei tehdä enää 
uusia leikkauksia, varsinkin kun 
maatalousalalla on usein kriisejä, joiden 
ratkaisemiseen on osoitettava 
talousarviovaroja;

Or. en

Tarkistus 2
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. panee merkille, että 
varainhoitovuosi 2020 on nykyisen 
monivuotisen rahoituskehitysjakson 
viimeinen, ja korostaa siksi, että on 
tärkeää valmistautua ja sopeutua 
kitkattomasti uuteen rahoituskauteen, 
jossa on varmistettava viljelijöiden 
kohtuullinen elintaso;

Or. en

Tarkistus 3
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. on erittäin huolissaan 
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sopimuksettoman brexitin 
talousarviovaikutuksista, ja koska 
viljelijöiden on suunniteltava toimintansa 
etukäteen, vastustaa jyrkästi kaikkia 
odottamattomia leikkauksia YMP-
määrärahoihin vuonna 2020 siinä 
tapauksessa, että unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välille ei saada 
sopimusta;

Or. en

Tarkistus 4
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. panee merkille, että unionin 
budjetista maksettava tuki ympäristöä 
vahingoittaville maatalouden muodoille 
johtaa ulkoisiin kustannuksiin, jotka on 
katettava muista julkisista varoista; 
korostaa, että tämä ei ole talousarvion 
tehokasta käyttöä; panee merkille, että 
koko järjestelmän kattavat 
lähestymistavat, kuten agroekologia, 
johtavat pienempiin negatiivisiin 
ulkoisvaikutuksiin ja edustavat tässä 
suhteessa talousarvion tehokkaampaa 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 5
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. korostaa, että unionin 
talousarvion on vastattava Pariisin 
sopimuksen tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 6
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. muistuttaa, että maaliskuussa 
2017 ECOFIN-neuvosto kehotti 
jäsenvaltioita käyttämään nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen jäljellä 
olevana aikana suuremman määrän 
unionin talousarviosta 
ilmastorahoitukseen Pariisin COP 21 
-ilmastosopimuksessa sovittujen 
lisäsitoumusten vuoksi; ilmaisee huolensa 
siitä, että menoja ei ole tässä suhteessa 
lisätty, kun otetaan huomioon sekä 
Pariisin sopimukseen liittyvät unionin 
sitoumukset että ilmastomenoja 
seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 2021–2027 koskeva 
Euroopan parlamentin oma 30 prosentin 
tavoite;

Or. en

Tarkistus 7
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 g kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 g. muistuttaa, että Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan on 
vakava vaara, että ei saavuteta tavoitetta, 
jonka mukaan unionin talousarviosta 
olisi käytettävä ilmastoon liittyviin 
menoihin vähintään 20 prosenttia vuosina 
2014–2020; pitää valitettavana, että 
talousarvioesityksessä vuodeksi 2020, 
sellaisena kuin sitä nyt ehdotetaan, 
unionin talousarviossa ilmastomenojen 
osuus vuosina 2014–2020 on vain 
19,7 prosenttia, vaikka talousarviosta 
21 prosenttia osoitettiin ilmastoon 
liittyviin menoihin; toteaa, että tämä 
merkitsee, että ilmastoon liittyviä menoja 
koskevasta tavoitteesta jäädään jälkeen 
3,5 miljardia euroa;

Or. en

Tarkistus 8
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana komission 
ehdottamaa leikkausta hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioiden 
määrärahoihin (- 14,6 miljoonaa euroa), 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti niiden 
aiempaa suurempiin mahdollisuuksiin 
tasapainottaa neuvotteluvoimaansa 
elintarvikeketjussa; pitää valitettavana, että 
siipikarjanlihan alalle ei ole osoitettu 
määrärahoja, koska se kärsii Ukrainan 
epäreiluista kauppaa vääristävistä toimista;

3. ei hyväksy komission ehdottamaa 
leikkausta hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajaorganisaatioiden määrärahoihin (-
 14,6 miljoonaa euroa), sillä se voi 
vaikuttaa kielteisesti niiden aiempaa 
suurempiin mahdollisuuksiin tasapainottaa 
neuvotteluvoimaansa elintarvikeketjussa; 
pitää valitettavana, että siipikarjanlihan 
alalle ei ole osoitettu määrärahoja, koska se 
kärsii Ukrainan epäreiluista kauppaa 
vääristävistä toimista;

Or. en
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Tarkistus 9
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana komission 
ehdottamaa leikkausta hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioiden 
määrärahoihin (- 14,6 miljoonaa euroa), 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti niiden 
aiempaa suurempiin mahdollisuuksiin 
tasapainottaa neuvotteluvoimaansa 
elintarvikeketjussa; pitää valitettavana, että 
siipikarjanlihan alalle ei ole osoitettu 
määrärahoja, koska se kärsii Ukrainan 
epäreiluista kauppaa vääristävistä toimista;

3. torjuu jyrkästi komission 
ehdottaman leikkauksen hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioiden 
määrärahoihin (- 14,6 miljoonaa euroa), 
sillä se voi vaikuttaa kielteisesti niiden 
aiempaa suurempiin mahdollisuuksiin 
tasapainottaa neuvotteluvoimaansa 
elintarvikeketjussa; pitää valitettavana, että 
siipikarjanlihan alalle ei ole osoitettu 
määrärahoja, koska se kärsii Ukrainan 
epäreiluista kauppaa vääristävistä toimista;

Or. en

Tarkistus 10
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana komission 
ehdottamaa leikkausta hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioiden 
määrärahoihin (- 14,6 miljoonaa euroa), 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti niiden 
aiempaa suurempiin mahdollisuuksiin 
tasapainottaa neuvotteluvoimaansa 
elintarvikeketjussa; pitää valitettavana, että 
siipikarjanlihan alalle ei ole osoitettu 
määrärahoja, koska se kärsii Ukrainan 
epäreiluista kauppaa vääristävistä toimista;

3. pitää valitettavana komission 
ehdottamaa leikkausta hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioiden 
määrärahoihin (- 14,6 miljoonaa euroa), 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti niiden 
aiempaa suurempiin mahdollisuuksiin 
tasapainottaa neuvotteluvoimaansa 
elintarvikeketjussa; katsoo tässä 
yhteydessä, että komission olisi 
varmistettava, että maksuja tälle alalle ei 
vähennetä; pitää valitettavana, että 
siipikarjanlihan alalle ei ole osoitettu 
määrärahoja, koska se kärsii Ukrainan 
epäreiluista kauppaa vääristävistä toimista;

Or. en
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Tarkistus 11
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana komission 
ehdottamaa leikkausta hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioiden 
määrärahoihin (- 14,6 miljoonaa euroa), 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti niiden 
aiempaa suurempiin mahdollisuuksiin 
tasapainottaa neuvotteluvoimaansa 
elintarvikeketjussa; pitää valitettavana, että 
siipikarjanlihan alalle ei ole osoitettu 
määrärahoja, koska se kärsii Ukrainan 
epäreiluista kauppaa vääristävistä toimista;

3. pitää valitettavana komission 
ehdottamaa leikkausta hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioiden 
määrärahoihin (- 14,6 miljoonaa euroa), 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti niiden 
aiempaa suurempiin mahdollisuuksiin 
tasapainottaa neuvotteluvoimaansa 
elintarvikeketjussa, ja toteaa, että leikkaus 
vaikuttaa suoraan viljelijöihin; pitää 
valitettavana, että siipikarjanlihan alalle ei 
ole osoitettu määrärahoja, koska se kärsii 
Ukrainan epäreiluista kauppaa vääristävistä 
toimista;

Or. en

Tarkistus 12
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana komission 
ehdottamaa leikkausta hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioiden 
määrärahoihin (- 14,6 miljoonaa euroa), 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti niiden 
aiempaa suurempiin mahdollisuuksiin 
tasapainottaa neuvotteluvoimaansa 
elintarvikeketjussa; pitää valitettavana, että 
siipikarjanlihan alalle ei ole osoitettu 
määrärahoja, koska se kärsii Ukrainan 
epäreiluista kauppaa vääristävistä toimista;

3. pitää valitettavana komission 
ehdottamaa leikkausta hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioiden 
määrärahoihin (- 14,6 miljoonaa euroa), 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti niiden 
aiempaa suurempiin mahdollisuuksiin 
tasapainottaa neuvotteluvoimaansa 
elintarvikeketjussa; pitää valitettavana, että 
siipikarjanlihan alalle ei ole osoitettu 
määrärahoja, ja ehdottaa, että osoitetaan 
25 miljoonaan euron määrärahat 
budjettikohdalle ”Muut sianlihaa, 
siipikarjaa, munia, mehiläishoitoa ja 
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muita eläintuotteita koskevat 
toimenpiteet” siipikarja-alan tukemiseksi, 
koska se kärsii Ukrainan epäreiluista 
kauppaa vääristävistä toimista;

Or. en

Tarkistus 13
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää valitettavana komission 
ehdottamaa leikkausta hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioiden 
määrärahoihin (- 14,6 miljoonaa euroa), 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti niiden 
aiempaa suurempiin mahdollisuuksiin 
tasapainottaa neuvotteluvoimaansa 
elintarvikeketjussa; pitää valitettavana, että 
siipikarjanlihan alalle ei ole osoitettu 
määrärahoja, koska se kärsii Ukrainan 
epäreiluista kauppaa vääristävistä toimista;

3. pitää valitettavana komission 
ehdottamaa leikkausta hedelmä- ja 
vihannesalan tuottajaorganisaatioiden 
määrärahoihin (- 14,6 miljoonaa euroa), 
mikä voi vaikuttaa kielteisesti niiden 
aiempaa suurempiin mahdollisuuksiin 
tasapainottaa neuvotteluvoimaansa 
elintarvikeketjussa; pitää valitettavana, että 
siipikarjanlihan alalle ei ole osoitettu 
määrärahoja, koska se kärsii epäreiluista 
kauppaa vääristävistä toimista;

Or. en

Tarkistus 14
Giuseppe Milazzo

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että komission 
ehdottamia määrärahoja korvauksiin 
unionin hedelmien ja vihannesten 
tuottajille on vähennetty, sillä hedelmä- ja 
vihannesala on vakavassa kriisissä, joka 
johtuu hedelmiä tuhoavista tai 
hedelmätauteja aiheuttavista tekijöistä, 
joita ovat tristeza-virus appelsiineissa, 
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näivetystauti (mal secco) sitruunoissa, 
tuta absoluta -perhonen tomaateissa ja 
xylella fastidiosa -bakteeri oliivipuissa; 
kysyy siksi, ja huolimatta määrärahojen 
supistuksista, onko suunnitteilla 
sitrusalan rahoitussuunnitelmaa, jolla 
voitaisiin tukea nykyisten sitruuna- ja 
oliivilehtojen korvaamista kestävämmillä 
sitruuna- ja oliivilajikkeilla, mikä antaisi 
mahdollisuuden alan todelliseen 
elpymiseen;

Or. en

Tarkistus 15
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että tämä ala kärsii entisestään unionin 
Mercosurin kanssa tekemästä 
kauppasopimuksesta;

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” tämän 
alan ja muiden alojen tukemiseksi 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen 
liittyvissä markkinavaikeuksissa; on 
huolissaan siitä, että tämä ala kärsii 
entisestään unionin Mercosurin kanssa 
tekemästä kauppasopimuksesta;

Or. en

Tarkistus 16
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 



AM\1186454FI.docx 11/30 PE639.812v01-00

FI

50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että tämä ala kärsii entisestään unionin 
Mercosurin kanssa tekemästä 
kauppasopimuksesta;

50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
mahdolliseen eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että tämä ala kärsii entisestään unionin 
Mercosurin kanssa tekemästä 
kauppasopimuksesta;

Or. en

Tarkistus 17
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että tämä ala kärsii entisestään unionin 
Mercosurin kanssa tekemästä 
kauppasopimuksesta;

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; korostaa, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan unionista 
eroamisella on myös huomattava 
kielteinen vaikutus useisiin maatalouden 
aloihin Euroopan unionissa; on 
huolissaan siitä, että unionin tuottajiin 
kohdistuu lisäpaineita unionin Mercosurin 
kanssa tekemästä kauppasopimuksesta;

Or. en

Tarkistus 18
Anne Sander, Mairead McGuinness

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille 4. panee tyytyväisenä merkille 
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komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että tämä ala kärsii entisestään unionin 
Mercosurin kanssa tekemästä 
kauppasopimuksesta;

komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että unionin ja Mercosurin välinen 
kauppasopimus luo lisäpaineita näille 
maatalouden aloille, ja pyytää sen vuoksi 
komissiota esittämään vuoden 2019 
loppuun mennessä yksityiskohtaisesti 
sisällön 28. kesäkuuta 2019 ilmoitetusta 
unionin yhden miljardin euron 
tukisuunnitelmasta, jonka tarkoituksena 
on mahdollistaa unionin herkkien 
maatalousalojen selviytyminen 
sopimuksen mahdollisesta kielteisestä 
vaikutuksesta, mikäli sopimus 
ratifioidaan;

Or. en

Tarkistus 19
Anne Sander

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että tämä ala kärsii entisestään unionin 
Mercosurin kanssa tekemästä 
kauppasopimuksesta;

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” 
naudanliha-alan tukemiseksi Irlannissa 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen 
liittyvissä markkinavaikeuksissa; pyytää 
komissiota ehdottamaan 
tukisuunnitelmaa kaikille unionin 
maatalousaloille, joihin Yhdistyneen 
kuningaskunnan ero unionista 
todennäköisesti vaikuttaa, ja 
laajentamaan tätä suunnitelmaa niin, että 
se koskee asianomaisia jäsenvaltioita 
niiden altistumisasteen mukaan; katsoo, 
että ollakseen tehokas suunnitelman olisi 
sisällettävä rakenteellisia toimenpiteitä, 
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joilla pyritään vahvistamaan alan 
organisointia ja edistämään 
kauppavirtojen monipuolistamista;

Or. en

Tarkistus 20
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan 
siitä, että tämä ala kärsii entisestään 
unionin Mercosurin kanssa tekemästä 
kauppasopimuksesta;

4. katsoo, että komission ehdotus 
50 miljoonan euron osoittamisesta 
alamomentille ”Muut naudanlihaa koskevat 
toimenpiteet” olisi ulotettava koskemaan 
kaikkia asianomaisia aloja ja kaikkia 
jäsenvaltioita, jotta voidaan kohdata 
markkinavaikeudet, jotka liittyvät 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen 
unionista ja Mercosurin kanssa tehdystä 
unionin kauppasopimusta aiheutuvaan 
lisärasitukseen; katsoo, että unionin ja 
Mercosurin välisen kauppasopimuksen 
osalta olisi ennen kauppasopimuksen 
voimaantuloa tehtävä asianmukainen 
alakohtainen ja jäsenvaltiokohtainen 
vaikutustenarviointi ja että olisi 
toteutettava suojatoimenpiteitä, joihin 
sisältyy myös talousarvion 
varautumissuunnitelma; 

Or. en

Tarkistus 21
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille 4. panee tyytyväisenä merkille 



PE639.812v01-00 14/30 AM\1186454FI.docx

FI

komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että tämä ala kärsii entisestään unionin 
Mercosurin kanssa tekemästä 
kauppasopimuksesta;

komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Irlannissa Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että tämä ala kärsii entisestään unionin 
Mercosurin kanssa tekemästä 
kauppasopimuksesta; pyytää komissiota 
kuitenkin harkitsemaan lisämäärärahoja 
muille jäsenvaltioille, joiden 
naudanlihanvientiin brexit vaikuttaa;

Or. en

Tarkistus 22
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että tämä ala kärsii entisestään unionin 
Mercosurin kanssa tekemästä 
kauppasopimuksesta;

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että tähän alaan kohdistuu lisäpaineita 
unionin kauppasopimuksista erityisesti 
Mercosurin ja Kanadan kanssa sekä 
mahdollisesta sopimuksen tekemisestä 
Amerikan yhdysvaltojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 23
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että tämä ala kärsii entisestään unionin 
Mercosurin kanssa tekemästä 
kauppasopimuksesta;

4. panee merkille komission 
ehdotuksen osoittaa 50 miljoonaa euroa 
alamomentille ”Muut naudanlihaa koskevat 
toimenpiteet” alan tukemiseksi 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen 
liittyvissä markkinavaikeuksissa; on 
huolissaan siitä, että tämä ala kärsii 
entisestään unionin Mercosurin kanssa 
tekemästä kauppasopimuksesta; vaatii 
ilmastotavoitteiden noudattamisen 
nimissä, että karjankasvatusaloja ei pitäisi 
tukea ehdoitta ja että etusijalle olisi 
asetettava ne tuotantomenetelmät, jotka 
hyödyttävät ilmastoa, ympäristöä ja 
luonnon monimuotoisuutta ja joihin 
kuuluu muun muassa laajaperäinen 
laiduntamiseen perustuva 
karjankasvatus;

Or. en

Tarkistus 24
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että tämä ala kärsii entisestään unionin 
Mercosurin kanssa tekemästä 
kauppasopimuksesta;

4. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotuksen osoittaa 
50 miljoonaa euroa alamomentille ”Muut 
naudanlihaa koskevat toimenpiteet” alan 
tukemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
eroamiseen liittyvissä 
markkinavaikeuksissa; on huolissaan siitä, 
että tämä ala kärsii entisestään unionin 
Mercosurin kanssa tekemästä 
kauppasopimuksesta; pyytää 
kohdentamaan lisää määrärahoja 
toimenpiteisiin muilla aloilla, jos 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen 
unionista liittyy markkinaongelmia;
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Or. en

Tarkistus 25
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa talousarvion 
tehottomuutta herkkien alojen 
tukemisessa samalla kun herkät alat 
avataan lisääntyvälle kilpailulle ja 
markkinoiden epävakauden aiheuttamalle 
riskille erityisesti kahdenvälisten 
vapaakauppasopimusten kautta; panee 
lisäksi merkille perinteisten omien 
varojen pitkään jatkuneen vähentymisen 
unionin talousarviossa, mikä johtuu 
erityisesti tullimaksujen alenemisesta 
vapaakauppasopimusten seurauksena;

Or. en

Tarkistus 26
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. panee merkille komission 
ehdotuksen tukea viljelijöitä enintään 
yhden miljardin euron 
rahoitustukipaketilla siinä tapauksessa, 
että unionin ja Mercosurin välinen 
kauppasopimus häiritsisi markkinoita; 
vaatii, että näitä varoja ei saa vähentää 
mistään nykyisistä maatalouden 
budjettikohdista;

Or. en
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Tarkistus 27
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota harkitsemaan 
myös lisätuen antamista muille aloille, 
kuten viinialalle tai hedelmä- ja 
vihannesalalle, auttamaan niitä 
korjaamaan brexitiin liittyvät kaupan 
tappiot ja edistämään kolmansissa maissa 
toteutettavia 
menekinedistämiskampanjoita, jotta 
voidaan hyödyntää ja vakiinnuttaa uusia 
markkinamahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 28
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. on huolestunut sokerialan 
nykyisestä kriisistä, joka on seurausta 
kiintiöjärjestelmän poistamisesta, ja 
äskettäisestä ilmoituksesta, jonka mukaan 
kahdeksan tehdasta suljetaan unionissa; 
kehottaa siksi komissiota tukemaan 
yksityistä varastointia markkinatilanteen 
parantamiseksi ja harkitsemaan 
mahdollisuutta ottaa käyttöön 
liitännäistoimenpiteitä niitä viljelijöitä ja 
jalostajia varten, joihin tehtaiden 
sulkeminen vaikuttaa;

Or. en
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Tarkistus 29
Anne Sander

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. pitää valitettavana, että tällä 
hetkellä suurissa vaikeuksissa olevan 
sokerialan tukemiseen ei ole myönnetty 
varoja; katsoo, että jos viranomaiset eivät 
puutu asiaan, yksityisten toimijoiden on 
voitava toteuttaa yksityisiä aloitteita 
tuotannon sääntelemiseksi; ehdottaa tässä 
yhteydessä, että komissio arvioi uuden 
tuotantokauden valossa mahdollisuutta 
käynnistää talousarviovaikutuksiltaan 
neutraaleja toimenpiteitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1308/20131 a 222 artiklan mukaisesti, 
jotta viljelijät ja viljelijäjärjestöt voivat 
tehdä kollektiivisia sopimuksia 
markkinoilta vetäytymisestä, 
varastoinnista tai tuotannon 
vähentämisestä yhteensovitetulla tavalla;
____________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2013, 
maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 
234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 
1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 671).

Or. en

Tarkistus 30
Paolo De Castro, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
4 f kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 f. on tyytyväinen, että komissio 
ehdotti menekinedistämistoimille lisää 
rahoitusta, ja toteaa tämän vahvistavan 
viimeisimmässä uudistuksessa tehtyjen 
parannusten tehokkuuden; katsoo, että 
menekinedistämistoimet ovat olennaisen 
tärkeitä, jotta voidaan laajentaa unionin 
vientiosuutta koko maailman 
markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 31
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
4 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 g. katsoo, että komission olisi 
jatkettava 
menekinedistämiskampanjoiden 
tehostamista uusien markkinoiden 
avaamiseksi laatutuotteille;

Or. en

Tarkistus 32
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
4 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 h. pitää valitettavana, että viljelijöille 
ei ole annettu tukea erityisesti 
toimenpiteille maito- ja maitotuotealalla, 
joilla on edelleen vaikeuksia Venäjän 
tuontikiellon vuoksi;
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Or. en

Tarkistus 33
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
4 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 i. muistuttaa, että viiden viime 
vuoden aikana Euroopan maatalouden 
sektorit kärsivät edelleen Venäjän 
tuontikiellon vaikutuksista; korostaa, että 
mahdolliset lisävaikutukset Yhdistyneen 
kuningaskunnan unionista eroamiseen 
liittyviin maatalouskauppavirtoihin voivat 
aiheuttaa lisähäiriöitä, ja pyytää 
tarvittaessa lisämäärärahoja 
poikkeustoimenpiteisiin;

Or. en

Tarkistus 34
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 j. panee merkille epäsuotuisat 
sääolot, joita Euroopan maatalous on 
viime vuosina kohdannut ja joiden 
ennustetaan lisääntyvän ja voimistuvan 
ilmastonmuutoksen vuoksi; kehottaa 
ottamaan käyttöön maatalouden 
kriisivarauksen kuivuuden koettelemien 
viljelijöiden tukemiseksi tänä vuonna; 
korostaa kuitenkin, että 
ympäristövaatimuksiin tehtävät 
poikkeukset osoittautuvat todennäköisesti 
haitallisiksi, koska ne voivat lisätä 
alttiutta kuivuudelle;
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Or. en

Tarkistus 35
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että unioni voi edistää 
ratkaisevalla tavalla etenkin lasten 
terveellisiä ruokailutottumuksia, ja pitää 
näin ollen välttämättömänä, että EU:n 
koulujakeluohjelmien enimmäismäärät 
käytetään voimassa olevia sääntöjä 
noudattaen kokonaisuudessaan; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita vahvistamaan 
kansallisia ohjelmiaan ja varmistamaan, 
että käytettävissä oleva määrärahojen 
enimmäismäärä (250 miljoonaa euroa) 
käytetään kokonaisuudessaan;

5. katsoo, että unioni voi edistää 
ratkaisevalla tavalla etenkin lasten 
terveellisiä ruokailutottumuksia, ja pitää 
näin ollen välttämättömänä, että EU:n 
koulujakeluohjelmien enimmäismäärät 
käytetään voimassa olevia sääntöjä 
noudattaen kokonaisuudessaan; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita vahvistamaan 
kansallisia ohjelmiaan ja varmistamaan, 
että käytettävissä oleva määrärahojen 
enimmäismäärä (250 miljoonaa euroa) 
käytetään kokonaisuudessaan luomalla 
vähemmän byrokraattisia ohjelmia;

Or. en

Tarkistus 36
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että unioni voi edistää 
ratkaisevalla tavalla etenkin lasten 
terveellisiä ruokailutottumuksia, ja pitää 
näin ollen välttämättömänä, että EU:n 
koulujakeluohjelmien enimmäismäärät 
käytetään voimassa olevia sääntöjä 
noudattaen kokonaisuudessaan; kehottaa 
näin ollen jäsenvaltioita vahvistamaan 
kansallisia ohjelmiaan ja varmistamaan, 
että käytettävissä oleva määrärahojen 
enimmäismäärä (250 miljoonaa euroa) 

5. katsoo, että unioni voi edistää 
ratkaisevalla tavalla etenkin lasten 
terveellisiä ruokailutottumuksia, ja pitää 
näin ollen välttämättömänä, että EU:n 
koulujakeluohjelmien enimmäismäärät 
käytetään kokonaisuudessaan ja laaditaan 
vaihtoehtoisia kestävää kulutusta 
edistäviä ohjelmia voimassa olevia 
sääntöjä noudattaen; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita vahvistamaan kansallisia 
ohjelmiaan ja varmistamaan, että 
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käytetään kokonaisuudessaan; käytettävissä oleva määrärahojen 
enimmäismäärä (250 miljoonaa euroa) 
käytetään kokonaisuudessaan;

Or. en

Tarkistus 37
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman määrärahoissa on sellaisenaan 
edelleen täysin käytettävissä, jotta voidaan 
vauhdittaa innovointia ja älykkäitä 
ratkaisuja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen aloilla.

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman määrärahoissa on sellaisenaan 
edelleen täysin käytettävissä, erityisesti 
maatalousekologisella tutkimuksella, 
jossa koko maatalousekosysteemi otetaan 
huomioon, jotta voidaan vauhdittaa 
innovointia ja älykkäitä ratkaisuja 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
aloilla; painottaa, että tuloksia on voitava 
soveltaa käytännössä maatiloilla, ja 
korostaa maatalouden 
neuvontapalvelujen merkitystä; korostaa, 
että tutkimuspolitiikassa olisi säilytettävä 
johdonmukaisuus ympäristöä, ilmastoa, 
biologista monimuotoisuutta, terveyttä ja 
hyvinvointia koskevien poliittisten 
tavoitteiden kanssa ja kannustettava ja 
tuettava aloitteita, jotka on räätälöity 
ilman mittakaavaetuja olevien pientilojen 
tarpeisiin, jotta ne voivat hyötyä uudesta 
teknologiasta; 

Or. en
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Tarkistus 38
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman määrärahoissa on sellaisenaan 
edelleen täysin käytettävissä, jotta voidaan 
vauhdittaa innovointia ja älykkäitä 
ratkaisuja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen aloilla.

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa ja 
elintarviketurvaa koskevalle tutkimukselle 
ja innovoinnille annetaan enemmän tukea; 
korostaa pitävänsä olennaisen tärkeänä, 
että maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman määrärahoissa on sellaisenaan 
edelleen täysin käytettävissä, jotta voidaan 
vauhdittaa innovointia ja älykkäitä 
ratkaisuja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen aloilla;

Or. en

Tarkistus 39
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman määrärahoissa on sellaisenaan 
edelleen täysin käytettävissä, jotta voidaan 
vauhdittaa innovointia ja älykkäitä 
ratkaisuja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen aloilla.

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman määrärahoissa on sellaisenaan 
edelleen täysin käytettävissä, jotta voidaan 
vauhdittaa innovointia ja älykkäitä 
ratkaisuja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen aloilla, erityisesti älykkäitä 
kyliä koskevien aloitteiden edistämiseksi;
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Or. en

Tarkistus 40
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman määrärahoissa on sellaisenaan 
edelleen täysin käytettävissä, jotta voidaan 
vauhdittaa innovointia ja älykkäitä 
ratkaisuja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen aloilla.

6. panee tyytyväisenä merkille, että 
turvallisten ja korkealaatuisten 
elintarvikkeiden tarjontaa koskevalle 
tutkimukselle ja innovoinnille annetaan 
enemmän tukea; korostaa pitävänsä 
olennaisen tärkeänä, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varattu rahoitus erityisesti Horisontti 2020 
‑ohjelman määrärahoissa on sellaisenaan 
edelleen täysin käytettävissä, jotta voidaan 
vauhdittaa innovointia ja älykkäitä 
ratkaisuja maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen aloilla; korostaa, että 
tutkimuksen ja käytännön välistä yhteyttä 
on vahvistettava ottamalla alkutuottajat 
mukaan toimintaan ja jakamalla tietoa ja 
parhaita käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 41
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota myöntämään 
riittävästi taloudellista tukea älykkäiden 
ja innovatiivisten ratkaisujen 
käyttöönottoon maatalousalalla, kun 
otetaan huomioon niiden todennetut 
ympäristöhyödyt ja tarve lisätä 
maatalouden tehokkuutta; katsoo, että 
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täsmäviljelyä ja digitalisoinnin käyttöä 
olisi analysoitava edelleen ja edistettävä;

Or. en

Tarkistus 42
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. ottaa huomioon, että unioni on 
edelleen altis eläin- ja kasvitautien 
puhkeamiselle; pitää eläinten ja kasvien 
terveyteen liittyviä kiireellisiä 
toimenpiteitä koskevan rahaston 
määrärahojen 60 prosentin vähennystä 
valitettavana;

Or. en

Tarkistus 43
Ivo Hristov, Carmen Avram

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. panee huolestuneena merkille, että 
afrikkalaisen sikaruton leviäminen 
useisiin jäsenvaltioihin on vaikuttanut 
vakavasti ja että vuoden 2019 alusta 
lähtien on rekisteröity suuri määrä 
taudinpurkauksia; on huolestunut siitä, 
että tauti on vaikuttanut suuriin 
sikatiloihin, joissa kymmeniä tuhansia 
eläimiä on jouduttu lopettamaan; katsoo 
siksi, että eläinten ja kasvien terveyteen 
liittyviä kiireellisiä toimenpiteitä koskevan 
rahaston määrärahoja olisi lisättävä;

Or. en
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Tarkistus 44
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Asim Ademov

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. pitää valitettavana afrikkalaisen 
sikaruton ehkäisy- ja 
torjuntamäärärahojen puutetta ja 
korostaa, että unionin vuoden 2019 
talousarviossa tähän tarkoitukseen 
osoitetaan 28 miljoonaa euroa; korostaa, 
että ainakin vastaavat määrärahat olisi 
sisällytettävä unionin vuoden 2020 
talousarvioon;

Or. en

Tarkistus 45
Ivo Hristov, Carmen Avram

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. panee merkille, että kolmannet 
maat ovat investoineet tutkimukseen 
afrikkalaisen sikaruton (ASF) rokotteen 
kehittämiseksi; katsoo, että unionin olisi 
investoitava rokotteen tutkimukseen ja 
kehittämiseen, mikä auttaisi 
pysäyttämään afrikkalaisen sikaruton 
leviämisen ja esiintymisen 
mahdollisimman nopeasti;

Or. en

Tarkistus 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen
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Lausuntoluonnos
6 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 f. kannustaa jäsenvaltioita 
lisäämään tukea nuorten viljelijöiden 
tilanpidon aloittamiseen, koska 
tavoitteena on parantaa viljelijöiden 
sukupolvenvaihdosta unionissa;

Or. en

Tarkistus 47
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
6 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 g. korostaa maaseudun kehittämistä 
koskevien sitoumusten sekä maatalouden 
ympäristötoimenpiteisiin ja laajemmin 
maaseututalouteen liittyvien menojen 
merkitystä ja korostaa erityisesti nuorille 
viljelijöille suunnattujen aloitteiden sekä 
nuorten viljelijöiden tukemisen tärkeyttä;

Or. en

Tarkistus 48
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 h. panee merkille, että Eurooppa-
neuvosto ja Euroopan parlamentti 
hyväksyivät ilmastotoimien 
valtavirtaistamisen vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana; 
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muistuttaa, että ilmastorahoituksesta 
vuonna 2016 annetussa Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa1 todetaan, että 
”maatalouden, maaseudun kehittämisen 
(...) alalla (...) ei ole tapahtunut 
merkittävää kehitystä ilmastotoimien 
tehostamiseksi eikä kaikkia 
mahdollisuuksia ilmastotoimien 
rahoituksen osalta ole täysin tutkittu”;

Or. en

Tarkistus 49
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 i. painottaa, että ilmastotoimien 
valtavirtaistaminen edellyttää 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
sekä itse YMP:ssä että unionin 
maatalous- ja kauppapolitiikan välillä; 
toteaa, että YMP:n maksuihin ja 
erityisesti vapaaehtoiseen 
tuotantosidonnaiseen kotieläintuotantoon 
olisi sovellettava tarvittavia edellytyksiä 
sen varmistamiseksi, että maksut tukevat 
ainoastaan sellaisia tuotantomenetelmiä, 
jotka ovat ilmaston, ympäristön ja 
luonnon monimuotoisuuden kannalta 
myönteisiä;

Or. en

Tarkistus 50
Martin Buschmann, Petros Kokkalis

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf
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Lausuntoluonnos
6 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 j. kehottaa kohdistamaan YMP:n 
talousarviosta lisärahoitusta toimiin, 
joilla parannetaan maatalousalan 
sosioekonomista ja ympäristöllistä 
kestävyyttä, eläinten hyvinvointia ja 
biologista monimuotoisuutta; kehottaa 
luomaan näitä parannustoimia koskevia 
mitattavissa olevia virstanpylväitä, joihin 
liittyy komission säännöllinen seuranta ja 
parlamentille raportointi;

Or. en

Tarkistus 51
Anne Sander

Lausuntoluonnos
6 k kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 k. kannustaa rahoittamaan uusia 
pilottihankkeita, jotka ovat keskeisiä 
yhteisen maatalouspolitiikan 
tulevaisuuden pohtimisen kannalta, eli 
hankkeita, joissa kehitetään välineitä 
viljelijöiden integroitua tuholaistorjuntaa 
varten, edistetään älykkäitä kyliä ja 
perustetaan kotieläintuotannon 
toimintaohjelma;

Or. en

Tarkistus 52
Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

Lausuntoluonnos
6 l kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 l. pyytää, että YMP:n määrärahoilla 
ei enää tueta härkätaisteluihin 
tarkoitettujen sonnien kasvattamista;

Or. en

Tarkistus 53
Paolo De Castro, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
6 m kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 m. pyytää säilyttämään POSEI-
ohjelmille ehdotetut määrärahat 
mahdollisimman korkealla tasolla 
unionin lainsäädännön mukaisesti ja 
korostaa kyseisten ohjelmien tärkeyttä 
maataloustuottajien selviytymisen 
kannalta sekä syrjäisimpien alueiden 
heikkoa taloudellista tilannetta, sillä ne 
kärsivät edelleen suuresti kriisistä.

Or. en


