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Tarkistus 1
Anne Sander

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 
artiklassa alalle annetun erityisaseman 
kilpailulainsäädännön soveltamisessa;

A. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 
artiklassa alalle myönnetään 
kilpailuoikeutta koskeva erityisasema, 
jonka mukaan sitä sovelletaan 
maataloustuotteiden tuotantoon ja 
kauppaan ainoastaan parlamentin ja 
neuvoston määrittämässä laajuudessa 
ottaen huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 39 
artiklassa vahvistetut yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteet;

Or. fr

Tarkistus 2
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 
artiklassa alalle annetun erityisaseman 
kilpailulainsäädännön soveltamisessa;

A. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 
artiklassa alalle myönnetään 
kilpailuoikeutta koskeva erityisasema, 
jonka mukaan kilpailusääntöjä koskevia 
määräyksiä sovelletaan 
maataloustuotteiden tuotantoon ja 
kauppaan vain siltä osin kuin Euroopan 
parlamentti ja neuvosto määrittävät 43 
artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 3
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Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 
artiklassa alalle annetun erityisaseman 
kilpailulainsäädännön soveltamisessa;

A. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
42 artiklassa määrätään, että 
kilpailusääntöjä sovelletaan 
maataloustuotteiden tuotantoon ja 
kauppaan ainoastaan parlamentin 
määrittämässä laajuudessa ja ottaen 
huomioon 39 artiklassa määritellyt 
yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 4
Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 
artiklassa alalle annetun erityisaseman 
kilpailulainsäädännön soveltamisessa;

A. ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 42 
artiklassa alalle annetun erityisaseman 
kilpailulainsäädännön soveltamisessa 39 
artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 5
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että maataloustuotanto on 
erityisen haavoittuva ala, mikä johtuu 
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viljely- ja karjatilojen taloudellisen koon 
erosta toimitusketjun muihin osiin 
nähden ja sen aiheuttamasta 
epätasapainosta; toteaa, että tämä eri 
aiheuttaa merkittävää neuvotteluasemaan 
liittyvää haittaa, mikä sekä komission että 
asianomaisten kansallisten viranomaisten 
olisi muistettava kilpailusääntöjä 
sovellettaessa;

Or. es

Tarkistus 6
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
maataloustuotantoala on haavoittuva 
elintarvikeketjun epätasapainon vuoksi, 
joka johtuu viljelijöiden ja ketjun muiden 
toimijoiden taloudellisen koon erosta; 
toteaa, että tällainen kokoero johtaa 
markkinavoiman eroihin ja se olisi 
otettava huomioon aina, kun komissio ja 
kansalliset kilpailuviranomaiset panevat 
täytäntöön kilpailusääntöjä;

Or. en

Tarkistus 7
Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
maatalousalan hajanaisuus on 
vastakkaista elintarvikeketjun muiden 
toimijoiden, erityisesti suurten 
vähittäismyyjien, suurelle 
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keskittymisasteelle ja että se, että viljelijät 
ovat taloudellisesti pienempiä kuin muut 
ketjun toimijat, olisi otettava huomioon 
kilpailusääntöjä sovellettaessa;

Or. fr

Tarkistus 8
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
maataloustuotteiden yhteisestä 
markkinajärjestelystä annettu asetus 
sisältää tiettyjä poikkeuksia SEUT-
sopimuksen 101 artiklan 1 kohdan 
soveltamisesta joko yleisesti kaikilla 
aloilla tai erityisesti tietyillä 
maatalousaloilla;

Or. en

Tarkistus 9
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että SEUT-
sopimuksen 39 artiklassa asetetaan 
YMP:n tavoitteeksi kohtuullisen elintason 
varmistaminen maatalousväestölle 
erityisesti lisäämällä maataloudessa 
työskentelevien henkilöiden 
henkilökohtaisia tuloja;

Or. en
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Tarkistus 10
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
maatalousala, jolla on EU:ssa noin 11 
miljoonaa maatilaa, on elintarvikeketjun 
vähiten keskittynyt taso, kun taas sen 
toimittajat ja ostajat ovat keskittyneet 
voimakkaasti;

Or. en

Tarkistus 11
Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että 
maataloushinnat vaihtelevat hyvin 
suuresti nyt, kun Euroopan markkinoiden 
hallintamekanismit ovat heikompia ja 
viljelijät joutuvat selviytymään 
tuotantokustannuksista, jotka ovat 
korkeampia kuin heidän kilpailijoidensa 
kustannukset kolmansissa maissa, ja 
katsoo, että siksi on tarpeen vahvistaa 
tuottajaorganisaatioita ja 
tuottajaorganisaatioiden liittoja ja tehdä 
maatalousalaan sovellettavista 
kilpailusäännöistä joustavampia yhteisen 
maatalouspolitiikan seuraavan 
uudistuksen yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 12
Carmen Avram
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. toteaa, että 
maatalousmarkkinoiden työryhmä 
kehottaa komissiota laatimaan 
konkreettisia aloitteita, joilla poistetaan 
kilpailusäännöistä johtuviin 
tuottajajärjestöjen, 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
ja maatalousalan tuottajien muiden 
yhteistyömuotojen 
toimintamahdollisuuksia rajoittaviin 
tekijöihin liittyvä nykyinen sekavuus 
maatalousalan tuottajien välillä;

Or. en

Tarkistus 13
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että maatalouden 
pääosastolla on parhaat edellytykset 
tuntea kunkin alan erityispiirteet ja sillä 
on parhaat valmiudet päättää, onko 
valtiontuki, josta sen olisi edelleen oltava 
vastuussa kilpailun pääosaston asemesta, 
asianmukainen ja sopiva;

Or. es

Tarkistus 14
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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A b. ottaa huomioon, että EU:n 
maatalousalan, joka koostuu pääasiassa 
pienistä perheviljelmistä, erityisluonne ja 
rakenteelliset piirteet johtavat tuotannon 
pirstaloitumiseen ja siihen, että 
viljelijöiden valmiudet mukautua 
markkinoiden muutoksiin ja kysyntään 
ovat heikot;

Or. en

Tarkistus 15
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että EU:n 
viljelijät kärsivät edelleen puutteellisesta 
integroitumisesta tuottajajärjestöihin, 
mikä tekee heistä erittäin haavoittuvia 
elintarvikeketjussa ja heikentää heidän 
neuvotteluasemaansa;

Or. en

Tarkistus 16
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että 
elintarviketuotteiden pilaantuvuus ja 
ennakoimattomat tuotanto-olosuhteet, 
kuten epäsuotuisat sääolot, heikentävät 
entisestään viljelijöiden neuvotteluasemaa 
ostajiin nähden;

Or. en
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Tarkistus 17
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että EU hyväksyi 
edellisellä toimikaudella 
lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskivat 
haitallisten käytäntöjen merkittävää 
esiintymistä vähittäiskaupan 
toimitusketjussa ja huomattavien 
keskittymissuuntausten merkitystä sekä 
verkossa että verkon ulkopuolella 
tapahtuvassa vähittäiskaupassa; ottaa 
huomioon, että nämä käytännöt ja niiden 
kerrannaisvaikutukset vaikuttavat 
kaikkiin tuottajiin, myös viljelijöihin, 
näiden koosta riippumatta; ottaa 
huomioon, että nämä käytännöt ovat 
EU:n ja kansallisen tason tutkimusten 
keskiössä ja ne mainitaan 15. heinäkuuta 
2019 annetussa komission vuotuisessa 
kilpailupolitiikkaa koskevassa 
kertomuksessa sekä komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjassa;

Or. en

Tarkistus 18
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. katsoo, että tulevassa YMP:ssa 
olisi keskityttävä pienten tilojen ja 
perhetilojen tukemiseen ja varmistettava 
samalla kestävien viljelykäytäntöjen 
toteutus; katsoo, että tällaiset tavoitteet 
voidaan saavuttaa ainoastaan 
noudattamalla johdonmukaista 
lähestymistapaa kaikissa EU:n 
politiikoissa, myös kilpailupolitiikassa;
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Or. en

Tarkistus 19
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. katsoo, että viljelijöiden välinen 
yhteistyö on keskeisessä asemassa 
vahvistettaessa heidän asemaansa 
elintarvikeketjussa, edistettäessä YMP:n 
tavoitteita ja autettaessa viljelijöitä 
vastaamaan kasvaviin yhteiskunnallisiin 
vaatimuksiin;

Or. en

Tarkistus 20
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A d. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin tuomioistuin päätti 14. 
marraskuuta 2017 endiivialaa koskevassa 
asiassa, että käytännöt, jotka liittyvät 
hintoja tai markkinoille saatettuja määriä 
koskevaan yhteistoimintaan tai 
strategisten tietojen vaihtoon, voivat jäädä 
SEUT-sopimuksen 101 artiklan 1 
kohdassa määrätyn sopimusten, päätösten 
ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen 
kiellon ulkopuolelle, jos niistä sovitaan 
saman tuottajaorganisaation tai 
jäsenvaltion hyväksymän saman 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän 
jäsenten välillä ja jos ne ovat ehdottoman 
välttämättömiä näiden organisaatioiden 
yhden tai useamman tavoitteen 
saavuttamiseksi unionin lainsäädännön 
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mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, 
Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A d. ottaa huomioon, että 
odottamattomat luonnonkatastrofit ja 
tapahtumat tekevät maataloustuotteiden 
markkinoista todennäköisesti entistä 
epävakaampia ja alttiimpia kriiseille; 
panee tässä yhteydessä merkille, että on 
tärkeää voida käyttää poikkeuksellisia 
toimenpiteitä, joilla pyritään säilyttämään 
markkinoiden vakaus;

Or. en

Tarkistus 22
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A e. ottaa huomioon, että epäterveistä 
kaupan käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maatalous- ja 
elintarvikeketjussa 17. huhtikuuta 2019 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi (EU) 2019/633 on 
tärkeä askel kohti neuvotteluvoiman 
tasapainottamista elintarvikeketjussa ja 
sen toiminnan parantamista;

Or. en



AM\1194588FI.docx 13/69 PE644.893v01-00

FI

Tarkistus 23
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A e. ottaa huomioon, että EU:n 
viljelijöiden kilpailukyky riippuu suuresti 
sisämarkkinoiden asianmukaisesta ja 
oikeudenmukaisesta toiminnasta sekä 
valtiontukien ja kilpailupolitiikan 
sääntöjen selkeästä tulkinnasta ja 
täytäntöönpanosta elintarvikeketjun 
kaikkien toimijoiden osalta;

Or. en

Tarkistus 24
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A f kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A f. katsoo, että digitaaliteknologialla 
voidaan tukea eurooppalaisia viljelijöitä 
turvallisten, kestävien ja laadukkaiden 
elintarvikkeiden tuottamisessa ja auttaa 
vähentämään maatalouden 
ympäristövaikutuksia, parantaa 
viljelijöiden työoloja ja lisätä maaseudun 
houkuttelevuutta erityisesti nuoremmille 
sukupolville; ottaa huomioon, että 
yksityisellä sektorilla on vähemmän 
kannustimia investoida laajakaistan 
tarjoamiseen näillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 25
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
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1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa 
oliiviöljyn, naudanlihan ja peltokasvien 
aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa 
todetaan jälleen kerran näiden 
organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman 
vahvistamisessa elintarvikeketjussa;

1. suhtautuu myönteisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa 
oliiviöljyn, naudanlihan ja peltokasvien 
aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa 
todetaan jälleen kerran näiden 
organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman 
vahvistamisessa elintarvikeketjussa; panee 
merkille, että tutkimuksessa korostettiin, 
että näillä aloilla on kaiken kaikkiaan 
viisi kertaa enemmän tunnustamattomia 
tuottajaorganisaatioita ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiä 
kuin virallisesti tunnustettuja; kehottaa 
tässä yhteydessä komissiota lisäämään 
tietoisuutta YMJ-asetuksen mukaisen 
tuottajajärjestöjen tunnustamisen eduista;

Or. en

Tarkistus 26
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa 
oliiviöljyn, naudanlihan ja peltokasvien 
aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa 
todetaan jälleen kerran näiden 
organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman 
vahvistamisessa elintarvikeketjussa;

1. suhtautuu myönteisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa 
oliiviöljyn, naudanlihan ja peltokasvien 
aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa 
todetaan jälleen kerran näiden 
organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman 
vahvistamisessa elintarvikeketjussa; panee 
huolestuneena merkille havainnon, että 
hallituksen ja alakohtaisten järjestöjen 
tuen puute on edelleen merkittävä tekijä 
tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
perustamisessa; toteaa, että tämä 
suuntaus on yleisempi vuonna 2004 tai 
sen jälkeen EU:hun liittyneissä 
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”uudemmissa” jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 27
Mairead McGuinness

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa 
oliiviöljyn, naudanlihan ja peltokasvien 
aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa 
todetaan jälleen kerran näiden 
organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman 
vahvistamisessa elintarvikeketjussa;

1. suhtautuu myönteisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa 
oliiviöljyn, naudanlihan ja peltokasvien 
aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa 
todetaan jälleen kerran näiden 
organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman 
vahvistamisessa elintarvikeketjussa; 
kannustaa perustamaan lisää 
tuottajaorganisaatiota naudanliha-alalla, 
jotta viljelijät voivat neuvotella 
tehokkaasti hinnoista ja puuttua 
viljelijöiden ja tehtaiden väliseen vallan 
epätasapainoon;

Or. en

Tarkistus 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa 
oliiviöljyn, naudanlihan ja peltokasvien 
aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa 
todetaan jälleen kerran näiden 
organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman 
vahvistamisessa elintarvikeketjussa;

1. suhtautuu myönteisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa 
oliiviöljyn, naudanlihan ja peltokasvien 
aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa 
todetaan jälleen kerran näiden 
organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman 
vahvistamisessa elintarvikeketjussa; 
huomauttaa, että näistä lupaavista 
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tuloksista huolimatta tuottajien on 
edelleen vaikea saada riittäviä tuloja;

Or. fr

Tarkistus 29
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa 
oliiviöljyn, naudanlihan ja peltokasvien 
aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa 
todetaan jälleen kerran näiden 
organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman 
vahvistamisessa elintarvikeketjussa;

1. suhtautuu myönteisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa 
oliiviöljyn, naudanlihan ja peltokasvien 
aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa 
todetaan jälleen kerran näiden 
organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman 
vahvistamisessa elintarvikeketjussa; pitää 
valitettavana, että tuottajaryhmät eivät ole 
järjestäytyneet samassa määrin eri 
jäsenvaltioissa;

Or. ro

Tarkistus 30
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa 
oliiviöljyn, naudanlihan ja peltokasvien 
aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa 
todetaan jälleen kerran näiden 
organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman 
vahvistamisessa elintarvikeketjussa;

1. suhtautuu myönteisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa 
oliiviöljyn, naudanlihan ja peltokasvien 
aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa 
todetaan jälleen kerran näiden 
organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman 
vahvistamisessa toimitusketjussa ja 
myönteisen panoksen antamisessa SEUT-
sopimuksen 39 artiklassa tarkoitettujen 
YMP:n tavoitteiden saavuttamisessa;
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Or. en

Tarkistus 31
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti 
tuottajaorganisaatioita ja niiden toimintaa 
oliiviöljyn, naudanlihan ja peltokasvien 
aloilla koskevaan tutkimukseen, jossa 
todetaan jälleen kerran näiden 
organisaatioiden ja niihin kuuluvien 
järjestöjen merkitys alkutuottajien aseman 
vahvistamisessa elintarvikeketjussa;

1. suhtautuu myönteisesti komission 
tukemaan tuottajaorganisaatioita ja niiden 
toimintaa oliiviöljyn, naudanlihan ja 
peltokasvien aloilla koskevaan vuoden 
2018 tutkimukseen, jossa todetaan jälleen 
kerran näiden organisaatioiden ja niihin 
kuuluvien järjestöjen merkitys 
alkutuottajien aseman vahvistamisessa 
elintarvikeketjussa;

Or. en

Tarkistus 32
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. Toistaa, että YMP:n tuella 
pyritään muun muassa varmistamaan 
maatilojen kestävyys ja kannustamaan 
viljelijöitä tuottamaan laadukkaita 
elintarvikkeita kohtuullisin hinnoin; on 
huolissaan tuottaja- ja myyntihintojen 
yhä kasvavasta erosta elintarvikealalla: 
kehottaa komissiota yksilöimään ja 
panemaan täytäntöön tehokkaita 
markkinatoimia, jotta tätä eroa voidaan 
kaventaa ja jotta voidaan saada aikaan 
näiden kahden hinnan välinen 
tasapainoinen ja kestävä korrelaatio;

Or. ro
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Tarkistus 33
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pyytää komissiota keskittymään 
oikeudenmukaisen 
kaupankäyntiympäristön luomiseen 
kaikille toimijoille, jotta voidaan tukea 
innovointia EU:ssa, arvonmuodostukseen 
liittyvää valinnanvaraa sekä laatua 
kuluttajien kannalta, ja kehottaa 
laatimaan kattavan analyysin tarpeesta 
mukauttaa EU:n kilpailupolitiikkaa 
kuluttajien vähittäiskaupan 
viimeaikaiseen markkinakehitykseen, 
keskittyminen ja haitalliset käytännöt 
mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 34
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ottamaan 
erityisesti huomioon sen, että kuten 
Euroopan unionin tuomioistuin on 
todennut, YMP:n tavoitteet asetetaan 
kilpailupolitiikan tavoitteisiin nähden 
etusijalle soveltamalla kilpailusääntöjä 
tuottajiin ja tuottajaorganisaatioihin 
joustavammin, selkeämmin ja 
ennakoitavammin;

Or. es
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Tarkistus 35
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että vuonna 2018 
EU:ssa ilmeni afrikkalaisen sikaruton 
kaltaisten tautien eksponentiaalista 
leviämistä, jolla oli vakavia vaikutuksia 
alaan ja joka edelleen aiheuttaa 
työllisyyteen liittyvän riskin; toteaa, että 
vuoden 2018 äärimmäisillä 
sääolosuhteilla oli vakavia vaikutuksia 
sadonkorjuuseen ja satoihin, mikä 
aiheutti lisäpaineita tuottajille;

Or. en

Tarkistus 36
Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä myös komission 
teettämää tutkimusta parhaista tavoista 
perustaa tuottajaorganisaatioita, toteuttaa 
niiden toimintaa ja tukea niitä, jossa 
tunnustetaan tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
panos jäsentensä taloudelliseen, tekniseen 
ja sosiaaliseen kehitykseen;

Or. fr

Tarkistus 37
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ottaa huomioon, että haitalliset 
käytännöt ja kasvava yhdistymissuuntaus 
maatalous- ja elintarvikeketjun 
tuotantopanosten ja vähittäiskaupan 
aloilla vääristävät kilpailua ja innovointia 
ja vaikuttavat suoraan ja välillisesti sekä 
tuottajiin että kuluttajiin;

Or. en

Tarkistus 38
Jan Huitema, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee tyytyväisenä merkille 
tutkimuksen maatalouden 
toimialakohtaisista organisaatioista 
Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 39
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. on erittäin huolissaan EU:hun 
tuodun hunajan hintojen jatkuvasta 
laskusta, joka oli vuonna 2018 lähes 14 
prosenttia vuoteen 2015 verrattuna;

Or. en

Tarkistus 40
Ivo Hristov
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Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pitää myönteisenä, että EU ja 
Kiinan kansantasavalta päättivät vuonna 
2018 nopeuttaa maantieteellisillä 
merkinnöillä varustettujen tuotteiden 
vastavuoroista tunnustamista koskevan 
sopimuksen tekemistä ja että sopimus 
tehtiin vuonna 2019;

Or. en

Tarkistus 41
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. pitää erittäin myönteisenä SAN- ja 
SMM-tuotteiden käytön tasaista 
lisääntymistä, joka on kasvanut 17:stä 
vuonna 2016 36:een vuonna 2017 ja 
80:een vuonna 2018; suhtautuu 
myönteisesti myös kolmansien maiden 
kiinnostukseen näitä järjestelmiä 
kohtaan;

Or. en

Tarkistus 42
Anne Sander

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on välttämätöntä 
selkeyttää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
säännöksiä1, jotka koskevat 

2. katsoo, että oikeusvarmuuden 
lisäämiseksi sekä tuottajien aseman 
parantamiseksi toimitusketjussa on 
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tuottajajärjestöjä ja toimialakohtaisia 
organisaatioita, erityisesti 
kilpailupolitiikan osalta, ja vakiinnuttaa 
asetuksella (EU) N:o 
2017/23932(koontiasetus), jota on 
täydennetty Euroopan unionin 
tuomioistuimen 14. marraskuuta 2017 
antamalla tuomiolla (endiivialaa koskeva 
asia)3, aikaansaatu edistys, jotta voidaan 
lisätä oikeusvarmuutta ja parantaa 
viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa;

tärkeää lisätä johdonmukaisuutta 
toisaalta asetuksella (EU) 2017/23932 
(koontiasetus) aikaansaadun kehityksen, 
jonka mukaan tuottajaorganisaatioiden ja 
niiden tunnustettujen yhteenliittymien 
kollektiiviset toimet ovat tarpeen SEUT-
sopimuksen 39 artiklassa tarkoitettujen 
YMP:n tavoitteiden saavuttamiseksi, kun 
yhteistä toimintaa todella harjoitetaan, 
mikä parantaa viljelijöiden kilpailukykyä 
ja minkä johdosta esimerkiksi tuotannon 
suunnittelu ja sopimuksista neuvottelu on 
vapautettu SEUT-sopimuksen 101 
artiklasta, ja toisaalta sen välillä, että 
tunnustetaan implisiittinen poikkeus 
kilpailulainsäädännöstä, kun on kyse 
tuottajaorganisaatioille unionin oikeuden 
mukaan tulevien velvoitteiden 
täyttämisestä, kuten Euroopan unionin 
tuomioistuin tunnusti 14. marraskuuta 
antamassaan tuomiossa (endiivialaa 
koskeva asia)3;

_________________ _________________
1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
2 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15. 2 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15.
3 Unionin tuomioistuimen tuomio 14. 
marraskuuta 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence vastaan Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
ym.

3 Unionin tuomioistuimen tuomio 14. 
marraskuuta 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence vastaan Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
ym.

Or. fr

Tarkistus 43
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on välttämätöntä 
selkeyttää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
säännöksiä1, jotka koskevat 
tuottajajärjestöjä ja toimialakohtaisia 
organisaatioita, erityisesti kilpailupolitiikan 

2. katsoo, että on välttämätöntä 
selkeyttää asetuksen (EU) N:o 1308/20131 
säännöksiä, jotka koskevat 
tuottajajärjestöjä, niiden yhteenliittymiä ja 
toimialakohtaisia organisaatioita, erityisesti 
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osalta, ja vakiinnuttaa asetuksella (EU) N:o 
2017/23932(koontiasetus), jota on 
täydennetty Euroopan unionin 
tuomioistuimen 14. marraskuuta 2017 
antamalla tuomiolla (endiivialaa koskeva 
asia)3, aikaansaatu edistys, jotta voidaan 
lisätä oikeusvarmuutta ja parantaa 
viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa;

kilpailupolitiikan, 
tunnustamisvaatimusten ja toiminnan 
osalta, ja vakiinnuttaa asetuksella (EU) 
N:o 2017/23932 (koontiasetus), jota on 
täydennetty Euroopan unionin 
tuomioistuimen 14. marraskuuta 2017 
antamalla tuomiolla (endiivialaa koskeva 
asia)3, aikaansaatu edistys, ja pyytää 
komissiota esittämään tarvittaessa EU:n 
oikeuden määräyksiä koskevia 
ohjeasiakirjoja, jotta voidaan lisätä 
oikeusvarmuutta ja parantaa viljelijöiden 
asemaa elintarvikeketjussa;

_________________ _________________
1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671. 1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
2 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15. 2 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15.
3 Unionin tuomioistuimen tuomio 14. 
marraskuuta 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence vastaan Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
ym.

3 Unionin tuomioistuimen tuomio 14. 
marraskuuta 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence vastaan Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
ym.

Or. en

Tarkistus 44
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on välttämätöntä 
selkeyttää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
säännöksiä1, jotka koskevat 
tuottajajärjestöjä ja toimialakohtaisia 
organisaatioita, erityisesti kilpailupolitiikan 
osalta, ja vakiinnuttaa asetuksella (EU) N:o 
2017/23932(koontiasetus), jota on 
täydennetty Euroopan unionin 
tuomioistuimen 14. marraskuuta 2017 
antamalla tuomiolla (endiivialaa koskeva 
asia)3, aikaansaatu edistys, jotta voidaan 
lisätä oikeusvarmuutta ja parantaa 
viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa;

2. katsoo, että on välttämätöntä 
selkeyttää asetuksen (EU) N:o 1308/20131 
säännöksiä, jotka koskevat 
tuottajajärjestöjä ja toimialakohtaisia 
organisaatioita, erityisesti kilpailupolitiikan 
osalta, ja vakiinnuttaa asetuksella (EU) 
N:o 2017/23932 (koontiasetus), jota on 
täydennetty Euroopan unionin 
tuomioistuimen 14. marraskuuta 2017 
antamalla tuomiolla (endiivialaa koskeva 
asia)3, aikaansaatu edistys, jotta voidaan 
lisätä oikeusvarmuutta ja parantaa 
viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa; 
korostaa tarvetta panna täytäntöön 
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markkinatoimenpiteitä, joilla säilytetään 
pysyvä suhde tuottajahintojen ja 
hyllyhintojen välillä;

_________________ _________________
1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671. 1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
2 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15. 2 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15.
3 Unionin tuomioistuimen tuomio 14. 
marraskuuta 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence vastaan Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
ym.

3 Unionin tuomioistuimen tuomio 14. 
marraskuuta 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence vastaan Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
ym.

Or. ro

Tarkistus 45
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on välttämätöntä 
selkeyttää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
säännöksiä1, jotka koskevat 
tuottajajärjestöjä ja toimialakohtaisia 
organisaatioita, erityisesti kilpailupolitiikan 
osalta, ja vakiinnuttaa asetuksella (EU) N:o 
2017/23932(koontiasetus), jota on 
täydennetty Euroopan unionin 
tuomioistuimen 14. marraskuuta 2017 
antamalla tuomiolla (endiivialaa koskeva 
asia)3, aikaansaatu edistys, jotta voidaan 
lisätä oikeusvarmuutta ja parantaa 
viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa;

2. katsoo, että on välttämätöntä 
selkeyttää asetuksen (EU) N:o 1308/20131 
säännöksiä, jotka koskevat 
tuottajajärjestöjä, niiden yhteenliittymiä ja 
toimialakohtaisia organisaatioita, erityisesti 
kilpailupolitiikan osalta, ja vakiinnuttaa 
asetuksella (EU) N:o 2017/23932 
(koontiasetus), jota on täydennetty 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
14. marraskuuta 2017 antamalla tuomiolla 
(endiivialaa koskeva asia)3, aikaansaatu 
edistys, jotta voidaan lisätä 
oikeusvarmuutta ja parantaa viljelijöiden 
asemaa elintarvikeketjussa;

_________________ _________________
1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671. 1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
2 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15. 2 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15.
3 Unionin tuomioistuimen tuomio 14. 
marraskuuta 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence vastaan Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
ym.

3 Unionin tuomioistuimen tuomio 14. 
marraskuuta 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence vastaan Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
ym.
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Or. en

Tarkistus 46
Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että on välttämätöntä 
selkeyttää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
säännöksiä1, jotka koskevat 
tuottajajärjestöjä ja toimialakohtaisia 
organisaatioita, erityisesti kilpailupolitiikan 
osalta, ja vakiinnuttaa asetuksella (EU) 
N:o 2017/23932(koontiasetus), jota on 
täydennetty Euroopan unionin 
tuomioistuimen 14. marraskuuta 2017 
antamalla tuomiolla (endiivialaa koskeva 
asia)3, aikaansaatu edistys, jotta voidaan 
lisätä oikeusvarmuutta ja parantaa 
viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa;

2. katsoo, että yhteisen 
maatalouspolitiikan seuraavan 
uudistuksen yhteydessä on välttämätöntä 
selkeyttää ja vahvistaa asetuksen (EU) N:o 
1308/20131 säännöksiä, jotka koskevat 
tuottajajärjestöjä, niiden yhteenliittymiä ja 
toimialakohtaisia organisaatioita, erityisesti 
kilpailupolitiikan osalta, ja hyödyntää 
asetuksella (EU) N:o 2017/23932 
(koontiasetus) aikaansaatua kehitystä, jota 
on täydennetty Euroopan unionin 
tuomioistuimen 14. marraskuuta 2017 
antamalla tuomiolla (endiivialaa koskeva 
asia)3, aikaansaatu edistys, jotta voidaan 
lisätä oikeusvarmuutta ja parantaa 
viljelijöiden asemaa elintarvikeketjussa

_________________ _________________
1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671. 1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
2 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15. 2 EUVL L 350, 29.12.2017, s. 15.
3 Unionin tuomioistuimen tuomio 14. 
marraskuuta 2017, President de l’Autorité 
de la concurrence vastaan Association des 
producteurs vendeurs d’endives (APVE) 
ym.

Or. fr

Tarkistus 47
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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2 a. panee tyytyväisenä merkille 
tutkimuksen parhaista tavoista, joilla 
tuottajaorganisaatioita voidaan perustaa 
ja ne voivat toteuttaa toimintaansa ja 
saada tukea, jossa tunnustetaan 
tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
ratkaiseva merkitys taloudellisen, teknisen 
ja sosiaalisen hyödyn luomisessa 
jäsenilleen, millä on epäsuoria myönteisiä 
vaikutuksia (vertailevaan kilpailuun 
liittyvät vaikutukset) myös niille 
viljelijöille, jotka eivät liity niihin, sekä 
myönteisiä ulkoisia vaikutuksia muille 
elintarvikeketjun toimijoille;

Or. en

Tarkistus 48
Anne Sander

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa laajentamaan asetuksen 
(EU) N:o 1308/2013 säännöksiä, jotka 
mahdollistavat tarjonnan hallintatoimien 
toteuttamisen suojatulla 
alkuperänimityksellä (SAN) tai suojatulla 
maantieteellisellä merkinnällä (SMM) 
varustettujen juustojen, kinkkujen ja 
viinien osalta (150, 167 ja 172 artikla) 
siten, että ne kattavat kaikki tuotteet, joilla 
on suojattu alkuperänimitys tai suojattu 
maantieteellinen merkintä, jotta voidaan 
parantaa mahdollisuuksia sovittaa 
tarjonta yhteen kysynnän kanssa;

Or. fr

Tarkistus 49
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
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2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että asetuksen (EU) N:o 
1308/2013 (yhteisiä markkinajärjestelyjä 
koskeva asetus) säännösten, joilla 
sallitaan tarjonnan valvontaa koskevien 
sääntöjen käyttöönotto rajoitetuksi ajaksi 
suojatulla alkuperänimityksellä (SAN) tai 
suojatulla maantieteellisellä merkinnällä 
(SMM) varustettujen tuotteiden osalta, 
soveltamisalaa olisi laajennettava 
kattamaan myös muut 
laatumerkkituotteet, jotta voidaan 
saavuttaa parempi tasapaino kysynnän ja 
tarjonnan välillä;

Or. en

Tarkistus 50
Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. huomauttaa, että Euroopan 
unionin tuomioistuin vahvisti 
endiivituomiossa 14. marraskuuta 2017, 
että YMP on etusijalla kilpailusääntöihin 
nähden ja että YMP:ssa määritellyt 
organisaatioiden vastuut ja tavoitteet on 
jätettävä kilpailusääntöjen ja erityisesti 
SEUT-sopimuksen 101 artiklan 
soveltamisalan ulkopuolelle;

Or. fr

Tarkistus 51
Anne Sander

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa tekemään automaattisesti 
nimenomaisen poikkeuksen SEUT-
sopimuksen 101 artiklasta asetuksen (EU) 
N:o 1308/2013 210 artiklan nojalla 
välttämättömyys- ja 
suhteellisuusperiaatteita noudattaen, jotta 
maatalousalan toimialakohtaiset 
organisaatiot voivat suorittaa niille 
asetuksella (EU) N:o 1308/2013 osoitetut 
tehtävät niin, että voidaan edistää 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 39 artiklassa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista;

Or. fr

Tarkistus 52
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että tuottajaorganisaation 
on oltava riittävän suuri, jotta se voi 
hyötyä mittakaavaeduista, ja suhtautuu 
siksi myönteisesti 
tuottajaorganisaatioiden yhdistämiseen;

Or. en

Tarkistus 53
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kehottaa Euroopan komissiota 
ottamaan konkreettisesti huomioon 
YMP:n tavoitteiden ensisijaisuuden 
kilpailupolitiikan tavoitteisiin nähden, 



AM\1194588FI.docx 29/69 PE644.893v01-00

FI

kuten Euroopan unionin tuomioistuin on 
todennut, soveltamalla kilpailusääntöjä 
joustavammin, selkeämmin ja 
ennakoitavammin tuottajiin ja 
tuottajaorganisaatioihin;

Or. en

Tarkistus 54
Anne Sander

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen 
222 artiklan säännökset aktivoidaan 
nopeasti, jotta voidaan puuttua vakaviin 
markkinoiden vääristymiin;

Or. fr

Tarkistus 55
Anne Sander

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. kehottaa komissiota jättämään 
valtiontukisääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle erityisesti maatalousalaan 
sovellettavat verosäännökset, joita 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
kannustaakseen viljelijöitä käyttämään 
vapaaehtoisia ennalta varautuvia 
säästöjä, jotta voidaan paremmin selviytyä 
ilmastoon ja terveyteen liittyvien riskien 
lisääntymisestä sekä talouskriiseistä;

Or. fr
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Tarkistus 56
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. kehottaa Euroopan komissiota 
seuraamaan tuottajaorganisaatioiden ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien 
tunnustamista koskevaa jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä, jolla poistetaan 
tunnustamisen esteet ja pyritään 
vähentämään opportunistisen 
käyttäytymisen vaaraa (ilman 
asianmukaista taloudellista toimintaa);

Or. en

Tarkistus 57
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. kehottaa Euroopan unionin 
toimielimiä myöntämään 
maatalousosuuskunnille ja 
muuntyyppisille tuottajaorganisaatioille 
joitakin tarpeellisia ja selkeitä 
poikkeuksia kilpailulainsäädännöstä, jotta 
ne voivat lisätä viljelijöiden tuloja ja 
heidän osuuttaan arvoketjussa;

Or. en

Tarkistus 58
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. kehottaa selkiyttämään 
kilpailusääntöjen soveltamista 
tuottajaorganisaatioille ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymille 
antamalla asianmukaisia ohjeita 
sellaisten erityisten "safe harbor -
markkinaosuuksien" yksilöinnistä, joiden 
nojalla kilpailusäännöistä voidaan 
myöntää poikkeuksia; katsoo siksi, että 
komission jo julkaisemat oliiviöljy-, 
peltokasvi- sekä naudan- ja vasikanliha-
alaa koskevat soveltamisalaltaan 
laajennetut ja sekä selkeydeltään että 
tehokkuudeltaan parannetut suuntaviivat 
olisi ulotettava koskemaan myös muita 
aloja;

Or. en

Tarkistus 59
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
2 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 g. katsoo, että Euroopan unionin 
kilpailusääntöjen valvojana Euroopan 
komission ja kansallisten 
kilpailuviranomaisten olisi oltava 
suvaitsevaisempia soveltaessaan SEUT-
sopimuksen 101 artiklaa 
tuottajaorganisaatioiden, 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien, 
maatalousosuuskuntien ja -
yhteenliittymien toteuttamiin sopimuksiin, 
käytäntöihin ja koordinointiin tuottajien 
välillä, erityisesti sen keskeisen tavoitteen 
yhteydessä, jolla pyritään saamaan aikaan 
tarjonnan mukauttaminen SEUT-
sopimuksen 39 artiklan mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 60
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin4hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä4 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sen toimintaa; toteaa, että 
tämä direktiivi on ensimmäinen askel 
kohti viljelijöiden suojelua ja vallan 
epätasapainon korjaamista EU:n 
elintarvikeketjussa ja siksi sitä on edelleen 
tehostettava, jotta se pysyisi hyvän 
kauppatavan vastaisten käytäntöjen 
tulevan kehityksen mukana;

_________________ _________________
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. en

Tarkistus 61
Sarah Wiener
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä4 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
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käsittelevän direktiivin4hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

käsittelevän direktiivin hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; muistuttaa, että kyseessä on 
yhdenmukaistamisen vähimmäistasoa 
koskeva direktiivi ja jäsenvaltiot voivat 
siksi pitää muita käytäntöjä 
sopimattomina tai asettaa tiukempia 
vaatimuksia; kehottaa jäsenvaltioita 
katsomaan myös tappiollisen 
jälleenmyynnin hyvän kauppatavan 
vastaiseksi käytännöksi;

_________________ _________________
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. en

Tarkistus 62
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin4hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin4 hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; muistuttaa kuitenkin, että 
vaikka hyvän kauppatavan vastaisiin 
käytäntöihin puuttuminen onkin tärkeä 
askel eteenpäin, se ei yksin ratkaise 
epätasapainoisen neuvotteluaseman 
ongelmaa ketjussa;

_________________ _________________
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
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huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. en

Tarkistus 63
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin4hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä4 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; korostaa, että direktiivin 
täytäntöönpano poistaa toimijoiden 
välisen epätasapainon niiden koosta 
riippumatta ja luo tasapuoliset 
toimintaedellytykset;

_________________ _________________
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. ro

Tarkistus 64
Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin4hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

3. katsoo, että hyvän kauppatavan 
vastaisia käytäntöjä maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa käsittelevän direktiivin4 
hyväksyminen on merkittävä askel kohti 
elintarvikeketjun eri toimijoiden välisten 
suhteiden tasapainoa ja se parantaa 
alkutuotannon asemaa; kehottaa 
komissiota seuraamaan tiiviisti sen 
saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

_________________ _________________
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. fr

Tarkistus 65
Mairead McGuinness

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin4hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin4 hyväksymiseen; 
kannustaa jäsenvaltioita saattamaan 
direktiivin viipymättä osaksi kansallista 
lainsäädäntöään ja kehottaa komissiota 
seuraamaan tiiviisti edistymistä sen 
saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä; muistuttaa, että direktiiviin 
sisältyy uudelleentarkastelulauseke, joka 
on asetettu 4 vuodeksi;

_________________ _________________
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
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huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. en

Tarkistus 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin4hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin4 hyväksymiseen; 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
edistymistä direktiivin saattamisessa 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 
edistämään parhaiden käytäntöjen 
jakamista jäsenvaltioiden välillä;

_________________ _________________
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. en

Tarkistus 67
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
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kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin4hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin4 hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja tiedottamaan siitä 
parlamentille;

_________________ _________________
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. fr

Tarkistus 68
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin4hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä;

3. suhtautuu myönteisesti hyvän 
kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
maataloustuote- ja elintarvikeketjussa 
käsittelevän direktiivin hyväksymiseen ja 
kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti 
sen saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sen asianmukaista 
täytäntöönpanoa;

_________________
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/633, annettu 17. 
huhtikuuta 2019, hyvän kauppatavan 
vastaisista käytännöistä yritysten välisissä 
suhteissa maataloustuote- ja 
elintarvikeketjussa (EUVL L 111, 
25.4.2019, s. 59).

Or. en
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Tarkistus 69
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. Suhtautuu myönteisesti asetuksen 
(EU) 2017/23932 (koontiasetus) 6 artiklan 
2 kohdan c alakohdan säännöksiin, 
joiden tarkoituksena on auttaa 
jäsenvaltioita hallinnoimaan esimerkiksi 
maatalous- ja elintarviketuotteisiin 
liittyviä kaksoisstandardikysymyksiä; 
kehottaa komissiota harkitsemaan 
Euroopan tasolla sovellettavaa asetusta, 
jolla otettaisiin käyttöön rekisteri kaikista 
Euroopan markkinoilla myytävistä 
tuotteista, jotta samalla nimityksellä ja 
pakkauksella markkinoitavat tuotteet 
olisivat ainutlaatuisia; katsoo, että 
rekisteröintiä olisi täydennettävä omalla 
ilmoituksella, jonka tekee talouden 
toimija, joka tuo tuotteen ensimmäisen 
kerran EU:n markkinoille, ja sen olisi 
elintarvikkeiden osalta sisällettävä tiedot, 
jotka löytyvät tuotteen merkinnästä 
asetuksen (EU) N:o 1169/2011 
mukaisesti; katsoo, että toimenpidettä olisi 
sovellettava myös kolmansien maiden 
valmistajiin, joiden tuotteita myydään 
sisämarkkinoilla;  katsoo, että tällä tavoin 
eurooppalaiset kuluttajat pääsevät 
jatkuvasti nopeasti tietokantaan, jossa 
ilmoitetaan niiden tuotteiden 
ominaisuudet, joita he haluavat hankkia, 
ja jolla varmistetaan, että heillä on kaikki 
ostopäätöstä koskevat tiedot ja että 
kaksoisstandardeihin perustuvat 
kauppakäytännöt eivät vaikuta 
kilpailuun;

Or. ro

Tarkistus 70
Carmen Avram
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että tuotteiden tuominen 
unionin markkinoille sellaisista 
kolmansista maista, jotka eivät noudata 
samoja sosiaalisia, terveys-, työ- ja 
ympäristövaatimuksia, asettaa 
eurooppalaiset tuottajat 
epäoikeudenmukaiseen 
kilpailutilanteeseen; vaatii näin ollen, että 
haavoittuvia aloja suojellaan ja että sekä 
tulevissa että parhaillaan käytävissä 
kauppaneuvotteluissa sovelletaan 
maataloustuotteisiin järjestelmällisesti 
vastavuoroisuus- ja 
vaatimustenmukaisuusperiaatteita, myös 
Mercosurissa; kehottaa komissiota 
arvioimaan Mercosurin 
kauppasopimuksen vaikutuksia kaikkiin 
haavoittuviin EU:n maatalousaloihin;

Or. en

Tarkistus 71
Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää kuitenkin valitettavana, että 
hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä 
elintarvikeketjussa koskevan direktiivin 
soveltamisala ei kata kaikkia 
tavarantoimittajia, koska siinä suljetaan 
pois ne, jotka eivät ole pk-yrityksiä; pitää 
valitettavana myös sitä, että tappiollista 
myyntiä ei mainita EU:n tasolla 
kiellettyjen käytäntöjen luettelossa;

Or. fr
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Tarkistus 72
Martin Buschmann

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että nykyinen 
tuotantomalli lisää nopeasti 
elintarvikeketjun keskittymisastetta 
maatalouselintarvikealalla ja vahvistaa 
teollista elintarvike- ja maatalousmallia 
yhteiskunnallisten huolenaiheiden ja 
ympäristön kestävyyden kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 73
Mairead McGuinness

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että direktiivi hyvän 
kauppatavan vastaisista käytännöistä 
maatalous- ja elintarvikeketjussa on 
tervetullut ensimmäinen askel ketjun 
toimijoiden välisen oikeudenmukaisuuden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 74
Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa vahvistamaan 
toimialakohtaisten organisaatioiden 
roolia, jotta voidaan edistää 
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tasapainoisempia suhteita 
elintarvikeketjussa, ja kannattaa arvon 
jakamista koskevan lausekkeen 
ulottamista koskemaan kaikkia toimijoita 
eikä vain ensimmäistä ostajaa, kuten 
esitettiin Euroopan parlamentin 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokunnan huhtikuussa 2019 
hyväksymässä mietintöluonnoksessa 
maataloustuotteiden uudesta yhteisestä 
markkinajärjestelystä osana YMP:n 
seuraavaa uudistusta;

Or. fr

Tarkistus 75
Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. panee tyytyväisenä merkille, että 
asetuksessa (EY) N:o 1151/2012 
tarkoitetut tuottajajärjestöjen, 
toimialakohtaisten organisaatioiden ja 
toimijaryhmien pyynnöstä käyttöön otetut 
laadukasta juustoa ja kinkkua koskevat 
tarjonnan hallintatoimet ovat onnistuneet 
vuonna 2013 toteutetun YMP:n 
uudistuksen jälkeen, ja kehottaa 
mahdollistamaan toimenpiteen 
ulottamisen koskemaan kaikkia tuotteita, 
joilla on suojattu alkuperänimitys tai 
maantieteellinen merkintä, 
maataloustuotteiden uutta yhteistä 
markkinajärjestelyä koskevan, 
huhtikuussa 2019 hyväksytyn 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokunnan mietintöluonnoksen 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 76
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Anne Sander

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota käynnistämään 
perusteellisen analyysin ostoliittymien 
laajuudesta ja vaikutuksista 
maataloustuote- ja elintarvikeketjujen 
taloudelliseen toimintaan;

4. kehottaa komissiota käynnistämään 
perusteellisen analyysin ostoliittymien 
laajuudesta ja vaikutuksista 
maataloustuote- ja elintarvikeketjujen 
taloudelliseen toimintaan; katsoo tässä 
yhteydessä, että vähittäiskaupan nopea 
keskittyminen kansallisella tasolla ja 
suurten vähittäiskauppiaiden 
yhteenliittymien muodostaminen 
Euroopan tasolla ja kansainvälisellä 
tasolla saattavat herättää huolta 
mahdollisista strategisista mukautuksista, 
kilpailun vähenemisestä sekä investointi- 
ja innovointimahdollisuuksien 
kaventumisesta elintarvikeketjussa;

Or. fr

Tarkistus 77
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota käynnistämään 
perusteellisen analyysin ostoliittymien 
laajuudesta ja vaikutuksista 
maataloustuote- ja elintarvikeketjujen 
taloudelliseen toimintaan;

4. panee merkille ostajien 
yhteenliittymien mahdollisen roolin 
taloudellisten tehokkuusetujen luomisessa 
maatalous- ja elintarvikeketjussa; 
korostaa kuitenkin, että tämänhetkisen 
tiedonpuutteen vuoksi ei ole mahdollista 
arvioida tällaisten ostajien 
yhteenliittymien taloudellisia vaikutuksia 
toimitusketjun toimintaan; kehottaa 
komissiota käynnistämään perusteellisen 
analyysin ostoliittymien laajuudesta ja 
vaikutuksista maataloustuote- ja 
elintarvikeketjujen taloudelliseen 
toimintaan;
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Or. en

Tarkistus 78
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota käynnistämään 
perusteellisen analyysin ostoliittymien 
laajuudesta ja vaikutuksista 
maataloustuote- ja elintarvikeketjujen 
taloudelliseen toimintaan;

4. kehottaa komissiota käynnistämään 
perusteellisen analyysin ostoliittymien 
laajuudesta ja vaikutuksista 
maataloustuote- ja elintarvikeketjujen 
taloudelliseen toimintaan ja varsinkin 
niiden mahdollisesta vaikutuksesta 
tuottajiin;

Or. ro

Tarkistus 79
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota käynnistämään 
perusteellisen analyysin ostoliittymien 
laajuudesta ja vaikutuksista 
maataloustuote- ja elintarvikeketjujen 
taloudelliseen toimintaan;

4. kehottaa komissiota käynnistämään 
perusteellisen analyysin ostoliittymien 
laajuudesta ja vaikutuksista 
maataloustuote- ja elintarvikeketjujen 
taloudelliseen toimintaan etenkin 
viljelijöiden, karjankasvattajien ja pk-
yritysten osalta;

Or. es

Tarkistus 80
Sarah Wiener
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota 
käynnistämään perusteellisen analyysin 
ostoliittymien laajuudesta ja vaikutuksista 
maataloustuote- ja elintarvikeketjujen 
taloudelliseen toimintaan;

4. Kehottaa komissiota jatkamaan 
perusteellista analyysiaan 
ostoyhteenliittymien laajuudesta ja 
vaikutuksista maatalous- ja 
elintarvikeketjun taloudelliseen toimintaan 
ottaen erityisesti huomioon vaikutukset 
pieniin toimittajiin;

Or. en

Tarkistus 81
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että kilpailupolitiikassa 
on kyse kuluttajien hyvinvoinnista ja että 
kuluttajien hyvinvointi liittyy innovointiin, 
laatuun, valikoimaan ja hintaan; katsoo 
kuitenkin, että kilpailulainsäädännön 
täytäntöönpano näyttää keskittyvän vain 
hintoihin eikä sen avulla pystytä 
käsittelemään uusia välittäjiä 
(verkkoalustat ja verkon ulkopuoliset 
alustat) eikä niiden kaksoisroolia tai 
niiden käytäntöjen vaikutusta 
innovointiin, laatuun ja 
monipuolisuuteen;  toteaa, että muut alat, 
kuten elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
(supermarkettien ulkopuoliset alustat), 
joilla ei näytä olevan määräävää asemaa, 
ovat vuosien ajan kärsineet kaksoisrooliin 
liittyvästä konfliktista ja vastaavista 
käytännöistä täysin rangaistuksetta; 
kehottaa komissiota arvioimaan 
kilpailupolitiikkaa uudelleen ja 
tunnistamaan nykyiset porsaanreiät;

Or. en

Tarkistus 82
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Sarah Wiener
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. on huolissaan kestämättömästä 
maataloushintojen alentamispaineesta, 
joka johtuu liiallisesta jalostajien tai 
ostajien voimasta maatalouden 
toimitusketjun loppupäässä; kannustaa 
komissiota tarkistamaan 
lähestymistapaansa määräävän 
markkina-aseman väärinkäytön 
arvioinnissa ja sisällyttämään siihen 
tapaukset, joissa maatilahintoihin 
kohdistuu kestämättömiä 
alentamispaineita riippumatta siitä, 
johtavatko ne kuluttajahintojen nousuun 
vai eivät; katsoo, että kuluttajien 
laajempaan etuun kuuluu viljelijöiden 
oikeudenmukaisten tulojen tukeminen 
turvaamalla heidän oikeudenmukainen 
osuutensa elintarvikeketjun arvosta, jotta 
varmistetaan taloudellisesti ja ympäristön 
kannalta kestävä maatalousala;

Or. en

Tarkistus 83
Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että 
tuottajaorganisaatioille ja 
tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymille 
on selvennettävä kilpailusääntöjen 
soveltamista ja annettava asianmukaisia 
suuntaviivoja kilpailusäännöistä 
myönnettävistä poikkeuksista, ja kehottaa 
siksi komissiota laajentamaan oliiviöljylle, 
peltokasveille ja naudanlihalle 
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julkistettujen suuntaviivojen 
soveltamisalaa muille aloille;

Or. fr

Tarkistus 84
Martin Buschmann

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että maatalouden 
erityisluonteen ja pitkien tuotantosyklien 
vuoksi sitä ei voida verrata mihinkään 
muuhun toimintaan tarjonnan 
joustavuuden osalta, minkä vuoksi 
markkinoiden logiikkaa ei voida soveltaa 
maatalousalaan samalla tavalla kuin 
muihin aloihin;

Or. en

Tarkistus 85
Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää komissiota varmistamaan 
kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien 
kanssa vuoropuhelun maatalous- ja 
elintarvikeketjun toiminnasta ja pyytää 
mukauttamaan EU:n kilpailupolitiikkaa 
kaupankäyntiympäristön viimeisimmän 
kehityksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 86
Ruža Tomašić
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tärkeää vahvistaa 
koko maatalouselintarvikeketjua 
maatilalta ruokapöytään erityisesti 
kolmansista maista tuotavien eläinten ja 
tuotteiden valvonnan osalta;

Or. hr

Tarkistus 87
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pitää myönteisenä 
oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden 
edistämisestä verkossa toimivien 
välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten 20. 
kesäkuuta 2019 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2019/1150 julkaisemista ja komission 
käynnistämää virallista 
kilpailuoikeudellista tutkimusta sen 
arvioimiseksi, rikkooko Amazon EU:n 
kilpailusääntöjä, kun se käyttää sen 
markkinapaikalla toimivien 
riippumattomien vähittäismyyjien 
arkaluonteisia tietoja; toteaa, että Amazon 
toimii alustana kahdella tavalla: (i) se 
myy tuotteita verkkosivuillaan 
vähittäismyyjänä ja ii) se tarjoaa 
markkinat, joilla riippumattomat myyjät 
voivat myydä tuotteita suoraan 
kuluttajille; korostaa, että tästä oletetusta 
kaksoisroolista kertova esimerkki on tuttu 
kaikille toimittajille ja myös 
maatalouselintarvikkeiden toimittajille, 
jotka toimivat eurooppalaisten 
supermarkettien alustojen kanssa, mutta 
asiaa pahentaa se, että verkon 
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ulkopuolella toimivat supermarketit 
valvovat sekä omien merkkiensä että 
kolmansien osapuolten merkkien hintoja; 
korostaa, että vertikaalinen yhdentyminen 
ja eriytetty (syrjivä) kohtelu verkon 
ulkopuolella toimivissa supermarketeissa 
voi vääristää kilpailua markkinoilla;

Or. en

Tarkistus 88
Sarah Wiener
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että tuotantokustannukset 
on otettava täysimääräisesti huomioon, 
kun hinnoista sovitaan tuottajien ja 
vähittäismyyjien/jalostajien välisissä 
sopimuksissa, ja hintojen olisi myös 
tarjottava viljelijöille oikeudenmukainen 
korvaus; korostaa, että markkinoiden 
avoimuutta on lisättävä, jotta hintojen 
välittyminen toimitusketjussa olisi 
oikeudenmukaisempaa; kehottaa 
komissiota parantamaan markkinoiden 
seurantakeskuksen tietoja määristä, 
hinnoista ja marginaaleista erityisesti 
luonnonmukaisen tuotannon alalla; 
kehottaa komissiota kehittämään 
sopimusten viitteiksi 
tuotantokustannuksia ja -marginaaleja 
koskevia indikaattoreita, joissa otetaan 
paremmin huomioon 
tuotantokustannukset ja korvaukset; 
pyytää komissiota varmistamaan selkeät 
ohjeet arvon jakamisesta toimitusketjussa, 
jotta mahdollistetaan hintojen siirtyminen 
kuluttajille ja tuottajille 
oikeudenmukaisella tasolla;

Or. en
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Tarkistus 89
Martin Buschmann

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että elintarvikkeita ei 
pitäisi pitää hyödykkeinä, joiden arvo 
määräytyy etupäässä 
markkinahintakeinottelun perusteella;

Or. en

Tarkistus 90
Carmen Avram

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota kiinnittämään 
erityistä huomiota tähän kaksoisrooliin 
verkon ulkopuolisessa maailmassa 
(supermarkettien alustat) samalla tavoin 
kuin se on tehnyt verkkoympäristössä, 
sillä verkon ulkopuolisten 
supermarkettien itsemääräämisoikeus 
herättää huolen siitä, että ne voivat 
toteuttaa toimia, jotka palvelevat niiden 
omia etuja eivätkä välttämättä niiden 
asiakkaiden etuja; toteaa, että erityisesti 
verkon ulkopuolisten supermarkettien 
itsemääräämisoikeus voi mahdollistaa 
tuotemerkin arvon tahallisen 
vahingoittamisen, tuotevalikoiman 
rajoittamisen, niiden omien 
tuotemerkkien heikomman laadun, 
hintojen vertailtavuuden rajoittamisen, 
innovoinnin rajoittamisen ja 
hintamanipuloinnin, joka vääristää 
luokan hinta-arkkitehtuuria niiden 
eduksi; korostaa, että komissiolla ja 
kilpailuviranomaisilla on keskeinen rooli 
sen varmistamisessa, että tällaisia 
tilanteita ei synny; panee merkille, että 
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taloustieteilijät ovat viime vuosina 
jatkuvasti korostaneet, että on olemassa 
riskiraja tai käännekohta, jonka ylittyessä 
verkon ulkopuolella toimivien 
supermarkettien omat tuotemerkit tietyssä 
tuoteluokassa saattavat muuttaa niiden 
tämänhetkiset myönteiset vaikutukset 
EU:n maatalouselintarvikkeiden teollisen 
järjestelmän kilpailukykyyn, kuluttajiin ja 
koko yhteiskuntaan kohdistuviksi 
kielteisiksi vaikutuksiksi;

Or. en

Tarkistus 91
Martin Buschmann

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa, että elintarvikeketjun 
globalisoituminen ei hyödytä 
alkutuottajia; huomauttaa, että 
kauppasopimukset, kuten EU:n ja 
Mercosurin kauppasopimus, heikentävät 
entisestään EU:n maatalousalaa ja 
altistavat sen kilpailulle, joka ei yleensä 
ole EU:n sosiaali-, ympäristö- ja 
eläinsuojelunormien mukaista, jolla on 
vakavia vaikutuksia EU:n tuottajien 
tasapuolisiin toimintaedellytyksiin ja joka 
herättää huolta kuluttajien keskuudessa 
kaikkialla EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 92
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jan Huitema

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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5. katsoo, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

5. katsoo, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä; vahvistaa 
kantansa, jonka mukaan komission olisi 
annettava yleiset suuntaviivat sen 
selventämiseksi, millä edellytyksillä 
yksityinen sektori voi yhdessä sopia alan 
kestävyyden lisäämisestä 
kilpailulainsäädäntöä rikkomatta; katsoo, 
että tällaiset suuntaviivat ovat erityisen 
tärkeitä maatalousalalla, kun otetaan 
huomioon sen kohtaamat 
ympäristöhaasteet ja 
kestävyysvaatimukset;

Or. en

Tarkistus 93
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

5. katsoo, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
vastattava, ja kehottaa komissiota 
selventämään tuottajille ja kansallisille 
kilpailuviranomaisille, millä edellytyksillä 
kestävät sopimukset voidaan vapauttaa 
kilpailulainsäädännöstä, ja tunnustamaan 
näin kestävyyssopimusten merkityksen 
tuotannon parantamisessa siten, että ne 
hyödyttävät koko yhteiskuntaa ja 
kuluttajia, kyseisten tuotteiden 
maatalousluonteen ja sen, että 
alkutuottajien on saatava 
oikeudenmukainen korvaus epävirallisten 
kestävyyssopimusten aiheuttamista 
lisäkustannuksista erityisesti YMP:n 



PE644.893v01-00 52/69 AM\1194588FI.docx

FI

uudistuksen ja horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 94
Sarah Wiener
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

5. Katsoo, että on vastattava 
kestävämpien elintarvikejärjestelmien 
kysyntään ja että yleisen edun arvo olisi 
otettava kilpailupolitiikassa paremmin 
huomioon elintarvikkeiden 
hinnoittelussa; kehottaa ottamaan EU:n 
kilpailupolitiikassa huomioon laajemmat 
kuluttajien edut pelkän hintatekijän 
ohella; kehottaa komissiota selventämään 
edellytyksiä, joiden täyttyessä kestävät 
sopimukset voidaan vapauttaa 
kilpailulainsäädännöstä, erityisesti 
horisontaalisten ryhmäpoikkeusasetusten ja 
niihin liittyvien suuntaviivojen meneillään 
olevan uudelleentarkastelun yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 95
Mairead McGuinness

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään edellytyksiä, joiden 

5. toteaa, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntä ei vastaa 
elintarvikeketjun kykyä tarjota viljelijöille 
kestäviä hintoja/tuloja, mitä on käsiteltävä 
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täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

maatilalta pöytään -strategiassa; kehottaa 
komissiota selventämään edellytyksiä, 
joiden täyttyessä kestävät sopimukset 
voidaan vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 96
Martin Buschmann

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

5. katsoo, että 
oikeudenmukaisempien ja kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava ottaen huomioon sosiaaliset 
sekä ympäristöön ja eläinten 
hyvinvointiin liittyvät huolenaiheet 
samoin kuin entistä kestävämpien 
elintarvikkeiden kuluttajakysyntä, ja 
kehottaa komissiota selventämään 
edellytyksiä, joiden täyttyessä kestävät 
sopimukset voidaan vapauttaa 
kilpailulainsäädännöstä, erityisesti 
horisontaalisten ryhmäpoikkeusasetusten ja 
niihin liittyvien suuntaviivojen meneillään 
olevan uudelleentarkastelun yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 97
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että kestävämpien 5. katsoo, että kestävämpien 
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elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä; vaatii, 
että hintalaskelmissa otetaan huomioon 
myös laatua, innovointia ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevat näkökohdat;

Or. ro

Tarkistus 98
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

5. katsoo, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä saman alan toimijoiden väliset 
sopimukset voidaan katsoa kestäväksi 
niin, että ne voidaan vapauttaa 
kilpailulainsäädännöstä, erityisesti 
horisontaalisten ryhmäpoikkeusasetusten ja 
niihin liittyvien suuntaviivojen meneillään 
olevan uudelleentarkastelun yhteydessä;

Or. es

Tarkistus 99
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että kestävämpien 5. katsoo, että kestävämpien 
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elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä toimitusketjun kestävyyden 
parantamiseen tähtäävät horisontaaliset 
sopimukset voidaan vapauttaa 
kilpailulainsäädännöstä, erityisesti 
horisontaalisten ryhmäpoikkeusasetusten ja 
niihin liittyvien suuntaviivojen meneillään 
olevan uudelleentarkastelun yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 100
Jan Huitema

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

5. katsoo, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
selventämään tuottajille sekä kansallisille 
viranomaisille edellytyksiä, joiden 
täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 101
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 

5. katsoo, että kestävämpien 
elintarvikejärjestelmien kysyntään on 
reagoitava, ja kehottaa komissiota 
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selventämään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

määrittelemään edellytyksiä, joiden 
täyttyessä kestävät sopimukset voidaan 
vapauttaa kilpailulainsäädännöstä, 
erityisesti horisontaalisten 
ryhmäpoikkeusasetusten ja niihin liittyvien 
suuntaviivojen meneillään olevan 
uudelleentarkastelun yhteydessä;

Or. pl

Tarkistus 102
Bronis Ropė

Lausuntoluonnos
5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

huomauttaa, että suorien tukien suuret 
erot estävät viljelijöiden kestävät ilmasto- 
ja ympäristöaloitteet ja vääristävät 
kilpailua EU:ssa; muistuttaa Eurooppa-
neuvoston 7. ja 8. helmikuuta 2018 
antamasta sitoumuksesta, jonka mukaan 
maksuja kerätään koko EU:ssa vuoteen 
2013 mennessä; 

Or. lt

Tarkistus 103
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että eurooppalaisten 
viljelijöiden on noudatettava 
tuotantojärjestelyjä, standardeja, 
jäljitettävyyttä koskevia sääntöjä ja 
tavoitteita, jotka ovat kestäviä, ja että he 
joutuvat valitettavasti kilpailemaan yhä 
enemmän sellaisten kolmansien maiden 
tuotteiden kanssa, jotka eivät noudata 
kyseisiä järjestelyjä, standardeja, 
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jäljitettävyyttä koskevia sääntöjä tai 
tavoitteita; huomauttaa, että siksi on 
täysin selvää, että kaikki EU:n 
vapaakauppasopimukset kolmansien 
maiden kanssa ovat epäedullisia 
eurooppalaisille tuotteille ja että tämä 
olisi otettava huomioon 
kilpailulainsäädännössä vilpillisen 
kilpailun torjumiseksi;

Or. fr

Tarkistus 104
Sarah Wiener
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että "kohtuullisen 
hinnan" käsitteen ei saa katsoa 
tarkoittavan alinta mahdollista 
kuluttajahintaa, vaan hinnan olisi oltava 
perusteltu ja mahdollistettava se, että 
kaikki elintarvikeketjun toimijat saavat 
kohtuullisen korvauksen; katsoo, että 
keskityttäessä alhaisimpiin mahdollisiin 
kuluttajahintoihin ei oteta huomioon 
tietyntyyppiseen tuotantoon liittyviä 
kielteisiä ulkoisia vaikutuksia; korostaa, 
että kuluttajilla on muitakin etuja kuin 
vain alhaiset hinnat, kuten 
elintarvikkeiden laatu ja ravintoarvo, 
eläinten hyvinvointia koskevat normit, 
ympäristön kestävyys ja aloitteet 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 105
Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että julkinen rahoitus on 
olennaisen tärkeää laajakaistaverkkojen 
käyttöönoton varmistamiseksi 
maaseudulla ja syrjäisillä alueilla; 
kehottaa komissiota edistämään ja 
tukemaan julkisen sektorin 
päätöksentekijöitä, jotta ne selvittäisivät 
paremmin mahdollisuuksia saada julkista 
tukea laajakaistasuuntaviivojen 
perusteella niin, että 
laajakaistainfrastruktuurin käyttöönotto 
nopeutuisi ja helpottuisi ja 
maaseutualueet eivät jäisi jälkeen;

Or. en

Tarkistus 106
Martin Buschmann

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa siirtymään nykyisestä 
teollistuneesta ja vientiin suuntautuneesta 
maatalouselintarvikejärjestelmästä, jossa 
alkutuottajat altistuvat geopoliittisille 
tapahtumille, joihin he eivät voi vaikuttaa, 
järjestelmään, joka suosii 
korkealaatuisten kasvipohjaisten 
elintarvikkeiden paikallista tuotantoa, 
lyhyitä toimitusketjuja ja eläinten 
hyvinvointia koskevia tiukkoja normeja, 
jotta voidaan edistää EU:n ympäristö- ja 
ilmastotavoitteita;

Or. en

Tarkistus 107
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
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5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että epäreilu kilpailu 
heikentää eurooppalaisten viljelijöiden 
tasapuolisia toimintaedellytyksiä, kun on 
kyse tullittomasta tuonnista, jossa 
noudatetaan eläinten hyvinvointia, 
ympäristöä ja sosiaalisia normeja 
koskevia alhaisempia 
sääntelyvaatimuksia, ja kehottaa 
komissiota olemaan hyväksymättä 
kauppaneuvotteluissa tullittomia 
tuontikiintiöitä, jotka heikentäisivät 
eurooppalaisten viljelijöiden tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä;

Or. en

Tarkistus 108
Mairead McGuinness

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että maatilalta pöytään -
strategiassa (F2F) ja EU:n 
kilpailulainsäädännössä on tunnustettava 
alkutuottajien merkittävä panos 
korkealaatuisten elintarvikkeiden 
tarjonnassa ja julkisten hyödykkeiden 
tuottamisessa yhteiskunnalle, sillä niitä ei 
tällä hetkellä palkita riittävästi;

Or. en

Tarkistus 109
Sarah Wiener
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. ottaa huomioon, että on 
tapahtunut merkittävä horisontaalinen ja 
vertikaalinen rakenneuudistus, joka on 
johtanut jo ennestään keskittyneiden 
siementen, maatalouskemikaalien, 
lannoitteiden, eläingenetiikan ja 
maatalouskoneiden sekä jalostus- ja 
vähittäismyyntialojen keskittymiseen 
entisestään; kehottaa komissiota 
ottamaan näiden alojen sulautumia 
arvioidessaan huomioon kuluttajahintoja 
laajemmat vaikutukset; korostaa, että 
EU:n viljelijöiden, kansalaisten ja 
ympäristön etuja suojellaan arvioimalla 
kattavasti ja kokonaisvaltaisesti 
maatalouden tuotantopanosten 
toimittajien, myös kasvinsuojeluaineiden 
tuottajien, sulautumien ja hankintojen 
vaikutuksia maatiloilla;

Or. en

Tarkistus 110
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota seuraamaan 
kolmansien maiden toimitusten 
lisääntymistä tärkeimmille 
eurooppalaisille vähittäiskauppiaille, jotta 
voidaan varmistaa, että näitä toimituksia 
ei käytetä eurooppalaisten tuottajien 
erityisesti tuottajaorganisaatioissa 
käyttöön ottaman hinnoittelupolitiikan 
horjuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 111
Bert-Jan Ruissen
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Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. tunnustaa toimialakohtaisten 
organisaatioiden roolin ketjussa 
vuoropuhelun, tutkimuksen ja 
kehittämisen, parhaiden käytäntöjen ja 
markkinoiden avoimuuden foorumina;

Or. en

Tarkistus 112
Mairead McGuinness

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toteaa, että F2F-strategiassa on 
otettava huomioon ilmastonmuutoksen 
vaikutus elintarvikeketjun toimintaan ja 
kestävyyteen sekä elintarviketurvaan;

Or. en

Tarkistus 113
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. pitää valitettavana, että 
kauppasopimusten lisääntyminen 
sellaisten kolmansien maiden kanssa, 
jotka eivät noudata EU:n normeja, 
pakottaa komission jatkuvasti 
tarkistamaan tuontituotteiden jäämien 
enimmäismääriä kolmansien maiden 
standardien mukaisiksi sen sijaan, että se 
estäisi kyseisten tuotteiden tuonnin;
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Or. fr

Tarkistus 114
Anne Sander

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää elintärkeänä, että maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen pääosastossa 
säilytetään kaikki maa- ja metsätalousalan 
ja maaseutualueiden kehittämiseen 
käytettävään valtiontukeen liittyvä 
osaaminen, millä varmistetaan, että näiden 
alojen erityisluonteen edellyttämää 
asiantuntemusta on käytettävissä ja että se 
on täysin johdonmukaista ja linjassa 
YMP:n kanssa.

6. pitää elintärkeänä, että maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen pääosastossa 
säilytetään kaikki toimivalta, joka liittyy 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 209 ja 210 
artiklan soveltamiseen sekä maa- ja 
metsätalousalan ja maaseutualueiden 
kehittämiseen käytettävään valtiontukeen, 
millä varmistetaan, että näiden alojen 
erityisluonteen edellyttämää 
asiantuntemusta on käytettävissä ja että se 
on täysin johdonmukaista YMP:n 
tavoitteiden sekä sen yhteydessä ja sen 
mukaisesti annettavan tuen kanssa;

Or. fr

Tarkistus 115
Krzysztof Jurgiel

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää elintärkeänä, että 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosastossa säilytetään kaikki maa- ja 
metsätalousalan ja maaseutualueiden 
kehittämiseen käytettävään valtiontukeen 
liittyvä osaaminen, millä varmistetaan, 
että näiden alojen erityisluonteen 
edellyttämää asiantuntemusta on 
käytettävissä ja että se on täysin 
johdonmukaista ja linjassa YMP:n 
kanssa.

6. pitää välttämättömänä, että 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosastossa säilytetään kaikki maa- ja 
metsätalousalan ja maaseutualueiden 
kehittämiseen käytettävään valtiontukeen 
liittyvä toimivalta, jotta alan kaikkia 
asioita voidaan koordinoida 
asiantuntevasti erityisesti yhteisen 
maatalouspolitiikan yhteydessä, mikä on 
välttämätöntä näiden alojen erityisluonteen 
sekä sen vuoksi, että niiden on oltava 
täysin johdonmukaisia ja yhteisen 
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maatalouspolitiikan mukaisia;

Or. pl

Tarkistus 116
Mairead McGuinness

Lausuntoluonnos
6 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

on huolissaan vapaakauppasopimusten 
kumulatiivisista vaikutuksista EU:n 
maatalouselintarvikealaan; pohtii tässä 
yhteydessä, asettavatko 
vapaakauppasopimukset EU:n 
maatalouselintarvikkeiden tuottajat 
epäedulliseen kilpailuasemaan, kun 
otetaan huomioon tuotantostandardien 
erot kolmansissa maissa ja vastaavasti 
hintaerot;

Or. en

Tarkistus 117
Mairead McGuinness

Lausuntoluonnos
6 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

toteaa, että Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa on varmistettava politiikan 
johdonmukaisuus maatalouden, 
ilmastotoimien, ympäristön ja 
kauppapolitiikan välillä;

Or. en

Tarkistus 118
Clara Aguilera
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota arvioimaan 
yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan 
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 209 
artiklan täytäntöönpanoa, erityisesti siltä 
osin kuin on kyse kilpailusääntöjä 
koskevista poikkeuksista, joita 
myönnetään tietyille maataloustuottajien 
yhteenliittymien sopimuksille ja 
menettelytavoille, jotta voidaan lisätä 
selkeyttä ja oikeusvarmuutta, kun tämä 
artikla pannaan täytäntöön, ja jotta 
komissiolla on enemmän joustovaraa 
tämän artiklan täytäntöönpanossa;

Or. es

Tarkistus 119
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Jan Huitema

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. suhtautuu myönteisesti 
sisämarkkinaohjelmaa koskevaan 
ehdotukseen ja erityisesti ehdotetusta 
ohjelmasta tuettaviin elintarvikeketjua 
koskeviin toimiin, kuten eläinlääkintä- ja 
kasvinsuojelutoimiin, joilla puututaan 
eläinten ja kasvien terveyteen liittyviin 
kriiseihin; kehottaa neuvostoa ja 
parlamenttia saattamaan neuvottelut 
nopeasti päätökseen ja hyväksymään 
asetuksen;

Or. en

Tarkistus 120
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret



AM\1194588FI.docx 65/69 PE644.893v01-00

FI

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että on tärkeää tehdä 
oikea-aikaisia päätelmiä komission 
esittämistä kahdesta 
siirtymäasetusehdotuksesta, jotta voidaan 
välttää viivästyksiä ja komplikaatioita, 
jotka voisivat johtaa markkinoiden 
epävakauteen;

Or. en

Tarkistus 121
Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. suhtautuu myönteisesti käynnissä 
olevaan vuoden 2012 
valtiontukiuudistuspaketin 
toimivuustarkastukseen ja erityisesti 
maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen ja 
maa- ja metsätalousalan valtiontukea 
koskevien Euroopan unionin 
suuntaviivojen, joiden soveltaminen 
päättyy 31. joulukuuta 2020, meneillään 
olevaan tarkistukseen;

Or. en

Tarkistus 122
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. pitää myönteisenä, että 
maatalouden vähämerkityksistä tukea 
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koskevan asetuksen tarkistus on saatettu 
päätökseen; huomauttaa, että yksittäisen 
yrityksen tuen enimmäismäärän ja 
kansallisen ylärajan korottaminen 
yhdistettynä alakohtaisen ylärajan 
soveltamiseen auttaa maatiloja 
selviytymään ilmastoon liittyvistä 
haasteista ja estää markkinoiden 
vääristymisen;

Or. en

Tarkistus 123
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. pitää välttämättömänä, että 
komissio jatkaa EU:n torjunta-aineiden, 
siementen ja ominaisuuksien 
markkinoiden yksityiskohtaista seurantaa 
ja seuraa digitalisaation vaikutusta 
maatalousalaan;

Or. en

Tarkistus 124
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
6 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 f. panee tyytyväisenä merkille 
komission kertomuksen kilpailusääntöjen 
soveltamisesta maatalousalalla; panee 
merkille, että merkittävä osa 
maatalousalan kilpailulainsäädännön 
rikkomisista on maataloustuotteiden 
jalostajien tekemiä, kun taas suurin osa 
valituksista on peräisin viljelijöiltä; 
kehottaa komissiota valvomaan 
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tehokkaasti elintarvikkeiden jalostuksen 
markkinoilla toimivia yrityksiä;

Or. en

Tarkistus 125
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
6 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 g. toistaa kehotuksensa saada 
komissiolta selvennys YMJ-asetuksen 209 
artiklaan sisältyvän yleisen 
maatalousalan kilpailulainsäädäntöä 
koskevan poikkeuksen soveltamisalaan;

Or. en

Tarkistus 126
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
6 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 h. kiinnittää huomiota siihen, että 
maanviljelijät järjestävät yhä enemmän 
protesteja, koska he ovat huolissaan 
tiukempien ympäristö- ja 
eläinsuojelunormien käyttöönoton 
vaikutuksista EU:n tasolla sekä YMP:n 
määrärahoihin ehdotetuista 
leikkauksista; toteaa, että 
kauppasopimusten vaikutukset 
maatalousalaan aiheuttavat huolta myös 
näille viljelijöille, ja kehottaa komissiota 
esittämään mahdollisimman pian 
viimeisimmän kertomuksensa nykyisten ja 
tulevien kauppasopimusten 
kumulatiivisista vaikutuksista;

Or. en
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Tarkistus 127
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
6 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 i. kehottaa komissiota perustamaan 
pysyvän EU:n tason tiedotusfoorumin 
riskinhallintavälineistä, jotta viljelijöitä 
voidaan auttaa selviytymään ilmastoon, 
markkinoiden epävakauteen ja muihin 
riskeihin liittyvistä epävarmuustekijöistä 
ja jotta sidosryhmät voivat vaihtaa 
parhaita käytäntöjä, kuten komissio 
ilmoitti marraskuussa 2017 antamassaan 
tiedonannossa elintarvikkeiden ja 
maatalouden tulevaisuudesta;

Or. en

Tarkistus 128
Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
6 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 j. kehottaa komissiota 
käynnistämään nopeasti ”maatilalta 
pöytään” -strategian, jolla pyritään 
saavuttamaan kestävyys koko 
elintarvikeketjussa; toteaa, että tällainen 
strategia edellyttäisi johdonmukaista 
lähestymistapaa, joka kattaa kaikki EU:n 
politiikat; huomauttaa tässä yhteydessä, 
että reilun kilpailun turvaaminen ja 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
varmistaminen kaikille yrityksille on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan 
menestyksekkäästi tehdä tunnetuksi 
elintarvikealan uusyrityksiä ja saavuttaa 
taloudelliset tavoitteet;
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Or. en

Tarkistus 129
Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
6 k kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 k. kehottaa komissiota laatimaan 
avoimen analyysin, jossa esitetään 
yhteenveto EU:n 
maatalouselintarvikealalle myöntämän 
kansallisen tuen kaikkien eri muotojen 
vaikutuksesta sisämarkkinoiden 
asianmukaiseen ja oikeudenmukaiseen 
toimintaan;

Or. en


