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LIITE 
 

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset 

+ hyväksytty 

- hylätty 

↓ rauennut 

per. peruutettu 

NHÄ (..., ..., ...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

KÄ (...,...,...) koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

osat kohta kohdalta -äänestys 

eä erillinen äänestys 

tark. tarkistus 

KT kompromissitarkistus 

vo vastaava osa 

P tekstiä poistava tarkistus 

= identtiset tarkistukset 

§ kohta 

art. artikla 

kappale johdanto-osan kappale 

PR päätöslauselmaesitys 

RC yhteinen päätöslauselmaesitys 

SEC salainen äänestys 
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1. Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto 

Toinen mietintö: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapauden epäämisestä 

äänestys: päätös  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 615, 0, 1 

 

Ks. työjärjestyksen liitteessä V olevan 5 artiklan 2 kohdan b alakohta 
 

 

2. Vastuuvapaus 2014: ENIAC-yhteisyritys 

Toinen mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 501, 107, 17 

 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen liitteessä 

V olevan 5 artiklan 2 kohdan a alakohta). 
 

 

3. Vastuuvapaus 2014: Artemis-yhteisyritys 

Toinen mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös  

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 498, 108, 18 

 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (ks. työjärjestyksen 

liitteessä V olevan 5 artiklan 2 kohdan a alakohta). 
 

Muuta 

Oikaisu: kaikki kieliversiot paitsi BG, IT, PT ja SV 
 

 

4. Vastuuvapaus 2014: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava 

yhteisyritys 

Toinen mietintö: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Päätös vastuuvapaudesta 

äänestys: päätös  

(teksti kokonaisuudessaan) 

KÄ + 436, 170, 15 

Päätöslauselmaesitys 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 441, 166, 19 

 

Äänestys vastuuvapauden myöntämisestä kattaa myös tilien päättämisen (työjärjestyksen liitteessä V 

olevan 5 artiklan 2 kohdan a alakohta). 
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5. Pohjois-Irakin/Mosulin tilanne 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-1165/2016, 
B8-1166/2016, B8-1169/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1159/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, EFDD) 

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 2 GUE/NGL  -  

§ alkuper. teksti NHÄ + 499, 105, 21 

§ 23 § alkuper. teksti NHÄ + 600, 0, 21 

B kappale 4 GUE/NGL  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 488, 11, 128 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: § 17 

ENF: § 23 

Vert/ALE: lopullinen äänestys 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: § 17 
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6. Toimittajien tilanne Turkissa 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-1168/2016, 
B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Poliittisen ryhmän päätöslauselmaesitys 

B8-1158/2016  ENF NHÄ - 83, 537, 2 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1162/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 7 jälkeen 2 ENF  -  

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 9 jälkeen 3 ENF NHÄ - 93, 518, 12 

E kappaleen jälkeen 1 ENF  -  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: tark. 3 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: 

§ 8 

1. osa: "tähdentää, että Turkkiin kohdistuu todellinen terrorismin uhka; toteaa kuitenkin 

jälleen kerran, että maan väljästi määriteltyä terrorisminvastaista lainsäädäntöä ei 

saisi käyttää sananvapauttaan käyttävien toimittajien rankaisemiseen;" 

2. osa: "kehottaa panemaan kiireesti täytäntöön Venetsian komission maaliskuussa 2016 

antamat suositukset ja uudistamaan nykyisen terrorismin vastaisen lainsäädännön;" 

ilman sanoja "panemaan" ja "täytäntöön Venetsian komission maaliskuussa 2016 

antamat suositukset ja" 

3. osa: "panemaan" ja "täytäntöön Venetsian komission maaliskuussa 2016 antamat 

suositukset ja" 

 
§ 9 

1. osa: teksti ilman sanoja "Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja" 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

Myös Ruža Tomašić (ECR-ryhmä) ja Beatrix von Storch (EFDD-ryhmä) allekirjoittivat yhteisen 

päätöslauselmaesityksen RC-B8-1162/2016.  

Myös Mario Borghezio (ENF-ryhmä) allekirjoitti päätöslauselmaesityksen B8-1158/2016. 
 

 

7. Ydinturva ja asesulku 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-1130/2016, 

B8-1131/2016, B8-1132/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Poliittisen ryhmän päätöslauselmaesitys 

B8-1120/2016  ECR  -  

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1122/2016  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 354, 265, 4 

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 4 § alkuper. teksti eä +  

§ 4 jälkeen 1 GUE/NGL osat   

1/NHÄ - 189, 418, 16 

2/NHÄ - 156, 436, 25 

§ 5 jälkeen 2 GUE/NGL NHÄ - 185, 410, 27 

§ 6 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 347, 266, 8 

3 +  

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 13 § alkuper. teksti eä +  

§ 13 jälkeen 3 GUE/NGL osat   

1/NHÄ - 159, 432, 30 

2/NHÄ - 129, 456, 30 

§ 14 § alkuper. teksti eä +  

§ 19 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

10 viite § alkuper. teksti eä +  

11 viite § alkuper. teksti eä +  

B kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

D kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

H kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

M kappale § alkuper. teksti eä +  

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

P kappale § alkuper. teksti eä +  

Q kappale § alkuper. teksti eä +  

T kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 280, 239, 101 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 415, 124, 74 

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

GUE/NGL: tark. 1, 2, 3 

ECR: lopullinen äänestys (RC-B8-1122/2016) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 2 

S&D: T kappale 

ECR: 10, 11 viitteet, M kappale, § 13, 14 

GUE/NGL: § 4 

EFDD: P, Q kappaleet, § 4 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

B kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "esimerkiksi Venäjän federaation ja Yhdysvaltojen sekä Intian ja 

Pakistanin välillä" 

2. osa: nämä sanat 

 
D kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "– Yhdysvallat, Venäjä, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, 

Kiina, Intia, Pakistan, Israel ja Korean demokraattinen kansantasavalta –" 

2. osa: nämä sanat 
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H kappale 

1. osa: "toteaa, että on vahvistettava edelleen keskeisiä leviämisen estämisen ja aseriisunnan 

tavoitteita, jotka sisältyvät ydinsulkusopimuksen kolmeen pilariin (leviämisen 

estäminen, aseriisunta ja yhteistyö ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla);" 

2. osa: "ottaa huomioon, että ydinsulkusopimuksen allekirjoittaneet ydinasevaltiot ovat 

nykyaikaistamassa ja parantamassa ydinasearsenaalejaan ja viivyttämässä toimia 

ydinasearsenaaliensa vähentämiseksi tai hävittämiseksi ja ydinasepelotteeseen 

perustuvasta sotilasdoktriinista luopumiseksi;" 

 
§ 1 

1. osa: teksti ilman sanoja "ryhdytään käyttämään uudelleen aktiivisena pelotteena, ne" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 2 

1. osa: teksti ilman sanoja "mukaan luettuina ydinaseiden valmiusasteen alentaminen ja 

ydinaseiden siirto käyttövalmiudesta varastoon, ydinaseilla sotilasdoktriinissa olevan 

merkityksen vähentäminen ja”, ja ”nopea" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 11 

1. osa: "pitää valitettavana, että – toisin kuin toivottiin – ydinaseet ovat palaamassa 

ydinasevaltioiden strategisiin suunnitelmiin; kehottaa syventämään vuoropuhelua 

kaikkien ydinasevaltioiden kanssa ydinkärkien varastojen asteittaiseen 

pienentämiseen tähtäävien yhteisten tavoitteiden edistämiseksi;" 

2. osa: "tukee erityisesti Yhdysvaltain ja Venäjän toimia sijoitettujen ydinaseidensa 

vähentämiseksi uudessa START-sopimuksessa sovitulla tavalla;" 

 
GUE/NGL: 

N kappale 

1. osa: "toteaa, että NATOn vuoden 2010 strateginen konsepti sekä vuonna 2012 tehty 

pelotevaikutusta ja puolustusta koskeva selvitys velvoittavat NATOa luomaan 

ydinaseettoman maailman mahdollistavat olosuhteet; toteaa, että NATOn 

ydinaseiden jakamisen ja kahdenvälisten sopimusten nojalla viiteen NATO-maahan, 

jotka eivät ole ydinasevaltioita (Belgia, Saksa, Italia, Alankomaat ja Turkki), on 

edelleen” ja” sijoitettuina 150–200 Yhdysvaltojen lyhyen kantaman vapaasti 

pudotettavaa ydinpommia, jotka katsotaan taktisiksi tai substrategisiksi ydinaseiksi" 

2. osa: "NATOn nykyisen politiikan mukaisesti" 

 
§ 19 

1. osa: "pitää EU:n globaalistrategian esittelyä tervetulleena" 

2. osa: "ja kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa seurantatoimena päivittämään ja 

laajentamaan vuonna 2003 laadittua joukkotuhoaseiden vastaista unionin strategiaa 

ja vuoden 2009 uusia toimintalinjoja sekä ottamaan edellä kuvatut kysymykset ja 

ohjelmat huomioon, jotta unionista voidaan tehdä kantava voima vahvistettaessa ja 

edistettäessä monenvälisiä ydinaseriisunta- ja asesulkusopimuksia" 

 
ENF: 

§ 7 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita tukemaan tällaisen konferenssin koollekutsumista vuonna 

2017 ja osallistumaan siihen liittyviin toimiin rakentavasti;" 

2. osa: "kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa Federica Mogherinia ja Euroopan 

ulkosuhdehallintoa osallistumaan rakentavasti vuoden 2017 neuvottelukonferenssin 

toimintaan;" 

 



P8_PV(2016)10-27(VOT)_FI.doc 11 PE 593.071 

tark. 1 

1. osa: teksti ilman sanoja "lopettamaan välittömästi ydinkärkien ja niiden 

maaliinsaattamisjärjestelmien laadullisen parantamisen, kehittämisen, tuotannon ja 

varastoinnin; kehottaa näitä valtioita” ja “pitää valitettavana, että 

ydinsulkusopimuksen allekirjoittaneet ydinasevaltiot ovat nykyaikaistamassa 

aseistustaan ja viivyttämässä toimia ydinasevarastojensa vähentämiseksi tai 

poistamiseksi ja ydinpelotteeseen perustuvasta sotilasopista luopumiseksi" 

2. osa: nämä sanat 

 
tark. 3 

1. osa: teksti ilman sanoja "kehottaa etenkin Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

hallituksia luopumaan ydinaseistaan;" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE, ECR: 

§ 6 

1. osa: "pitää myönteisenä, että Yhdistyneiden kansakuntien avoin työryhmä on saattanut 

loppuun työnsä ydinaseriisuntaa koskevien monenvälisten neuvottelujen (OWEG) 

edistämisessä Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman 70/33 

mukaisesti;" 

2. osa: "pitää myönteisenä OEWGin loppukertomukseen (A/71/371) sisältynyttä 

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen suositusta, joka hyväksyttiin laajalla 

tuella 19. elokuuta 2016 ja jonka mukaan vuonna 2017 kutsutaan koolle kaikille 

valtioille avoin konferenssi neuvottelemaan ydinaseiden kieltämistä koskevasta 

oikeudellisesti sitovasta välineestä, jolla pyritään niiden täydelliseen hävittämiseen; 

katsoo, että tämä vahvistaa ydinsulkusopimukseen sisältyviä leviämisen estämisen ja 

aseriisunnan tavoitteita ja velvoitteita ja auttaa luomaan edellytykset globaalille 

turvallisuudelle ja ydinaseettomalle maailmalle;" ilman sanoja "neuvottelemaan 

ydinaseiden kieltämistä koskevasta oikeudellisesti sitovasta välineestä, jolla pyritään 

niiden täydelliseen hävittämiseen" 

3. osa: "neuvottelemaan ydinaseiden kieltämistä koskevasta oikeudellisesti sitovasta 

välineestä, jolla pyritään niiden täydelliseen hävittämiseen" 
 

Muuta 

Louis-Joseph Manscour, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Momchil Nekov (S&D-ryhmä) ja Javier 

Nart (ALDE-ryhmä) peruuttivat allekirjoituksensa yhteisestä päätöslauselmaesityksestä RC-B8-

1122/2016.  

João Ferreira, João Pimenta Lopes ja Miguel Viegas (GUE/NGL-ryhmä) peruuttivat allekirjoituksensa 

tarkistuksesta 3. 
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8. Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu 

Päätöslauselmaesitykset: B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-1134/2016, 
B8-1135/2016 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1126/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ - 295, 313, 9 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 6 5 PPE KÄ - 251, 366, 6 

§ 9 6 PPE  -  

§ 15 jälkeen 3 GUE/NGL KÄ + 303, 241, 75 

§ 17 7 PPE  -  

5 viitteen jälkeen 1 GUE/NGL KÄ + 325, 269, 28 

D kappaleen jälkeen 2 GUE/NGL  +  

G kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ - 297, 313, 14 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

L kappale 4 PPE  +  

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

 +  

Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 2 

1. osa: teksti ilman sana "oikeudellinen" ja "vapaaehtoistyön asema sekä siihen liittyvät" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 3 

1. osa: teksti ilman sanoja "konkreettisia validointi(-)" 

2. osa: nämä sanat 

 
G kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "jota olisi vahvistettava lisäksi asianmukaisella oikeudellisella 

kehyksellä" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

9. EU:n nuorisostrategia 2013–2015 

Mietintö: Andrea Bocskor (A8-0250/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

vaihtoehtoinen 

päätöslauselmaesitys 

1 ENF  -  

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 95 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 103 § alkuper. teksti NHÄ - 276, 320, 23 

K kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

L kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 332, 284, 3 

N kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

P kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

Q kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: CULT-valiokunnan päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 432, 131, 55 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: § 103 
 



P8_PV(2016)10-27(VOT)_FI.doc 15 PE 593.071 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 95 

1. osa: teksti ilman sanoja "sukupuolisidonnaiset ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
K kappale 

1. osa: teksti ilman sanaa "maahanmuuttajia" 

2. osa: tämä sana 

 
L kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "nuorten maahanmuuttajien" 

2. osa: nämä sanat 

 
N kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja maahanmuuttajien" 

2. osa: nämä sanat 

 
P kappale 

1. osa: "pitää keskeisenä sisällyttää nuorisopolitiikkoihin sukupuolinäkökohta, jossa otetaan 

huomioon nuorten naisten ja tyttöjen kohtaamat eritysolosuhteet ja -haasteet 

päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa;" 

2. osa: "katsoo, että nuorisopolitiikkaan on sisällytettävä sukupuolisensitiivisiä 

erityistoimenpiteitä, kuten naisiin ja tyttöihin kohdistetun väkivallan torjunta, 

seksuaali- ja suhdekasvatus sekä sukupuolten tasa-arvoa koskeva koulutus;" 

 
Q kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "muun muassa vammaisten tai psyykkisistä ongelmista kärsivien 

nuorten, sekä itsensä hlbti-ihmisiksi tunnistavien nuorten" 

2. osa: nämä sanat 

 
ALDE: 

§ 16 

1. osa: teksti ilman sanoja "uskonnollisten yhteisöjen" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

10. Miten YMP voi edistää työpaikkojen luomista maaseutualueilla? 

Mietintö: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 1 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 498, 83, 35 

2/NHÄ + 383, 197, 32 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 442, 148, 27 

2/NHÄ + 343, 221, 37 

§ 9 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 10 § alkuper. teksti NHÄ + 509, 86, 13 

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 483, 105, 27 

2/NHÄ + 335, 269, 9 

3/NHÄ + 558, 41, 12 

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 581, 21, 6 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1/KÄ + 298, 297, 10 

2 +  

3 -  

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 -  

3 +  

§ 16 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 17 § alkuper. teksti eä/KÄ + 355, 246, 8 

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 21 § alkuper. teksti NHÄ + 486, 94, 26 

§ 26 § alkuper. teksti eä -  

§ 27 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 529, 50, 23 

2/NHÄ + 441, 142, 21 

§ 34 § alkuper. teksti NHÄ + 574, 27, 1 

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 284, 309, 2 

3 +  

§ 36 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 38 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 40 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 514, 73, 13 

2/NHÄ + 309, 283, 4 

3/NHÄ + 470, 117, 5 

4/NHÄ + 307, 284, 3 

5/NHÄ + 308, 281, 3 

§ 41 § alkuper. teksti eä/KÄ + 400, 169, 24 

§ 43 § alkuper. teksti eä +  

§ 48 § alkuper. teksti osat  oikaisu  

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 467, 94, 32 

4/NHÄ + 438, 108, 41 

5/NHÄ - 202, 320, 71 

§ 50 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4 -  

5 +  

§ 51 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 59 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 466, 45, 62 

§ 60 § alkuper. teksti eä +  

§ 65 § alkuper. teksti eä -  

§ 67 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 467, 81, 22 

4 +  

§ 68 § alkuper. teksti eä -  

§ 69 § alkuper. teksti eä/KÄ + 424, 128, 5 

§ 70 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 71 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 232, 307, 15 

§ 75 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 252, 298, 0 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 77 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 291, 213, 40 

§ 78 § alkuper. teksti eä -  

§ 82 § alkuper. teksti eä -  

H kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

I kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 451, 95, 3 

3/NHÄ + 441, 102, 2 

J kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

K kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

N kappale § alkuper. teksti eä +  

O kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

R kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

S kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

T kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ - 240, 256, 38 

2/NHÄ - 185, 312, 33 

U kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ - 177, 289, 62 

X kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

AA kappale § alkuper. teksti eä -  

AB kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

AF kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

3 +  

AI kappale § alkuper. teksti osat   

1 -  

2/KÄ + 336, 190, 0 

3/NHÄ - 235, 275, 7 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma 

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 237, 201, 67 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 34 

ENF: § 11, 12 (2. osa), 21, 48 (oikaisu) (3. osa, 4. osa ja 5. osa), 59 (3. osa), 67 (3. osa), 

77 (2. osa), I (2. osa ja 3. osa), T, U (2. osa), AI (3. osa) kappaleet 

S&D: § 2, 5, 10, 30, 40, R kappale 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 2, 5, 40, 60, 65, 69, 78, 82, AA kappale 

GUE/NGL: N kappale 

ALDE: § 2, 5, 10, 17, 26, 27, 43, 72, 77, 78, H, R, T, U, AA, AB kappaleet 

PPE: § 26, 41, 65, 68, 78, 82, T, AA, AI kappaleet 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 1 

1. osa: "kehottaa kaikkia jäsenvaltioita tarjoamaan nuorille viljelijöille pitkän aikavälin 

näkymiä maaseudun väestökatoon puuttumiseksi, toteuttamaan kattavan 

sukupolvenvaihdosstrategian ja hyödyntämään sitä varten kattavasti uuden YMP:n 

tarjoamia mahdollisuuksia nuorten viljelijöiden ja myös perheiden ulkopuolelta 

tulevien alan uusien yrittäjien tukemiseksi erityisesti myöntämällä nuorille 

viljelijöille tukia ensimmäisestä ja toisesta pilarista sekä auttamalla yli 40-vuotiaita 

uusia yrittäjiä aloittamaan yritystoimintansa;" 

2. osa: "toteaa myös, että näitä toimia on täydennettävä kansallisen politiikan järjestelyillä 

ja toimien on oltava yhteensopivia niiden kanssa (maankäyttö, verotus, sosiaaliturva 

jne.), asetuksen (EU) N:o 1307/2013 50 ja 51 artiklassa tarkoitettu tuki mukaan 

lukien;" 

 
§ 27 

1. osa: teksti ilman sana "sitovia" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 36 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja sääntely(-)" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 70 

1. osa: teksti ilman sanoja "komissiota ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
J kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "pienten maatilojen ja perhetilojen" 

2. osa: nämä sanat 
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K kappale 

1. osa: "toteaa, että unionin maataloudella on monia haasteita, jotka liittyvät 

elintarvikkeiden tuotantoon ja elintarviketurvaan, ympäristöön, biologiseen 

monimuotoisuuteen, kestävyyteen, energiaan ja ilmastonmuutokseen, ja katsoo, että 

on hyvin tärkeää vahvistaa yhteiskunnan ja maatalouden välistä suhdetta, kehittää 

innovoivia ratkaisuja näiden haasteiden käsittelemiseen alan kestävyyden ja 

kilpailukyvyn varmistamiseksi" 

2. osa: "ja määritellä uudelleen tavoitteet kaikkia hyödyttävälle todelliselle julkiselle 

politiikalle, sillä se on yksi Euroopan yhdentymisen tärkeimmistä tekijöistä" 

 
O kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että vaikka ensimmäisen pilarin suorat tuet eivät tutkimusten 

mukaan johdakaan välittömästi uusien työpaikkojen luomiseen, niillä on ratkaiseva 

merkitys työpaikkojen säilyttämisessä ja viljelijöiden pitämisessä tiloilla;" 

2. osa: "katsoo, että jos tästä poliittisesta tuesta luovutaan, 30 prosenttia unionin 

maanviljelijöistä joutuu lopettamaan toimintansa ja siirtymään pois maatalousalalta; 

katsoo näiden tukien pitävän pienviljelijät ja maaseutualueet elossa;" 

 
T kappale 

1. osa: "panee merkille, että komission omassa arviossa TTIP-sopimuksen vaikutuksista 

todetaan, että tiettyihin toimintoihin keskittyvät maaseutuvaltaiset alueet, joilla on 

rajallisesti vaihtoehtoja, ovat muita haavoittuvampia;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että tämän sopimuksen myötä maaseutualueita ja maaseudun 

työpaikkoja uhkaa siirtyminen pois perinteisistä viljelymalleista;" 

 
X kappale 

1. osa: "toteaa, että työpaikkojen luominen maaseutualueilla on toteutettava sellaisen 

tiettyihin alueisiin mukautetun kestävän politiikan puitteissa, joka säilyttää ja 

kehittää maatalouteen liittyvää toimintaa sekä maa- ja metsätalouteen epäsuorasti 

liittyvää toimintaa samoin kuin sellaista maaseutujen toimintaa, jonka avulla luodaan 

yhteyksiä eri sidosryhmien välillä" 

2. osa: "sekä sosiaalisesti että yhteisvastuuseen ja ympäristön tilan parantamiseen liittyen" 

 
AB kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "ensisijaisesti pienille perhetiloille eli" 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 75 

1. osa: "pitää välttämättömänä kehottaa julkisia viranomaisia perustamaan maaseutualueille 

tilanhoitoon liittyviä neuvonta- ja tukipalveluja, jotta voidaan nykyaikaistaa unionin 

maanviljelyä" 

2. osa: "ja luopua vanhentuneista perinteisistä menetelmistä" 

 
ALDE: 

§ 3 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan tukeaan pienille ja keskisuurille maatiloille 

erityisesti käyttämällä enemmän uudelleenjakotukea;" 

2. osa: "kehottaa lisäksi laatimaan palkkiomekanismeja tehokkaasti järjestäytyneitä 

maatiloja sekä sellaisia maatiloja varten, jotka käyttävät oikeudellisia välineitä 

yritysten yhdistämiseen;" 
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§ 30 

1. osa: teksti ilman sanoja "heikentämättä ensimmäisen pilarin tukea, joka on myös 

järjestettävä uudelleen, jotta voidaan muun muassa parantaa markkinoiden toimintaa 

ja vakautta" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

§ 2 

1. osa: "toteaa, että valtaosa YMP:n suorista tuista menee rikkaimmille tiloille, kun vain 13 

prosenttia edunsaajista sai 74 prosenttia YMP:n suorista tuista vuonna 2014;" 

2. osa: "katsoo, että tämä ei edistä uusien työpaikkojen luomista maanviljelyalalla, sillä 

pienet maatilat ovat työvoimavaltaisempia ja 53 prosenttia maataloustyöntekijöistä 

työskentelee taloudelliselta kooltaan pieniksi luokitelluilla maatiloilla; kehottaa 

jakamaan YMP-tukia entistä enemmän pienviljelijöille;" 

 
§ 5 

1. osa: "toteaa, että jäsenvaltiot ovat käyttäneet laajasti mahdollisuutta myöntää 

tuotantosidonnaisia tukia – jotka sallivat tuotannon ylläpitämisen ja kehittämisen 

tietyllä alueella ja tukevat siten työllisyyttä epäsuotuisilla alueilla – ja kehottaa niitä 

korottamaan tällaisen tuen osuutta aktiiviviljelijöille sekä lisäämään sen joustavuutta 

ja käyttämään yhä suuremman osan siitä kasviproteiinin tuotannon lisäämiseen 

EU:ssa, koska tämän hyödykkeen saanti on tällä hetkellä riippuvaista kolmansista 

maista tapahtuvasta tuonnista;" 

2. osa: "ehdottaa lisäksi, että vapaaehtoisten tuotantosidonnaisten tukien tasoa voitaisiin 

mukauttaa kulloisestakin viljelykasvista riippuvaisen työllisyyden mukaisesti, jolloin 

lisätukea annettaisiin eniten työvoimaa vaativille tuotteille;" 

 
§ 20 

1. osa: teksti ilman sanoja "kuuluvat jo nykyisen YMP:n tavoitteisiin ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 51 

1. osa: "korostaa myös, että suorat tuet olisi säilytettävä YMP:ssä vuoden 2020 jälkeenkin, 

jotta voidaan tukea ja vakauttaa tilojen saamia tuloja ja korvata unionin korkeiden 

(tuotantomenetelmiä ja erityisesti ympäristöä koskevien) vaatimusten täyttämisestä 

aiheutuvia kustannuksia ja ylläpitää maataloustuotantoa kaikkein epäsuotuisimmilla 

alueilla; toteaa, että suorilla tuilla olisi siksi pyrittävä takaamaan maatalouden 

taloudellinen vakaus sekä elintarviketurva ja ympäristöturvallisuus;" 

2. osa: "toteaa tässä yhteydessä, että suorien tukien määrien tasoittaminen on tarpeen 

yhtäläisten kilpailuehtojen takaamiseksi unionin sisämarkkinoilla sekä maatalouden 

resurssien käyttämiseksi kestävällä tavalla unionissa;" 

 
EFDD: 

§ 71 

1. osa: teksti ilman sanoja "sekä paikallinen yksityinen sektori” ja “kuten julkiset ja 

yksityiset liikenneyhteydet" 

2. osa: "sekä paikallinen yksityinen sektori" 

3. osa: "kuten julkiset ja yksityiset liikenneyhteydet" 
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ENF: 

§ 12 

1. osa: teksti ilman sanoja "korostaa, että laatujärjestelmät, maantieteelliset merkinnät ja 

luonnonmukainen viljely tarjoavat mahdollisuuden maatalouselintarvikealan 

kehittämiseen ja maaseudun työpaikkojen luomiseen, minkä vuoksi niitä on paitsi 

suojeltava, myös kehitettävä uusien työpaikkojen luomiseksi ja alueellisen kulttuurin 

ja identiteetin säilyttämiseksi;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 77 

1. osa: teksti ilman sanoja "jotka edistävät siirtotyöläisten, myös naispuolisten 

kausityöntekijöiden, muuttajien ja pakolaisten, yhteiskunnallista ja taloudellista 

kotoutumista" 

2. osa: nämä sanat 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1. osa: teksti ilman sanoja "riskinhallinta(-)", "ja toisessa pilarissa", "ja riskin(-)" ja "ja 

toisessa pilarissa" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 38 

1. osa: "ja kesannolle jätettyjen" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR, PPE: 

§ 14 

1. osa: "toteaa, että maaseudun kehittämisohjelmat eivät ole enää yhtä selvästi kohdistettuja 

työllisyyttä suojaaviin sosiaalisiin hankkeisiin kuin edellisellä ohjelmakaudella 

2007–2013 ja että syynä tähän ovat toimet, joita jäsenvaltiot ovat valinneet 

maaseudun kehittämistä koskevista ohjelmistaan, sekä se, että työllisyyteen suoraan 

vaikuttavia toimia varten on varattu entistä vähemmän rahoitusta;" 

2. osa: ”kehottaa siksi jäsenvaltioita tarkastelemaan uudelleen tekemiään valintoja ja 

lisäämään joustavuutta maaseutupolitiikan täytäntöönpanossa;" ilman sanoja 

"jäsenvaltioita tarkastelemaan uudelleen tekemiään valintoja ja" 

3. osa: "jäsenvaltioita tarkastelemaan uudelleen tekemiään valintoja ja" 

 
§ 15 

1. osa: teksti ilman sanoja ”katsoo, että maaseudun kehittämisohjelmien monimutkaisuus 

vähentää merkittävästi maaseuturahaston varojen käyttöä ja hidastaa samalla 

hankkeita, joilla on mahdollista luoda työpaikkoja;" ja "ja rahoitusta koskevia" 

2. osa: "katsoo, että maaseudun kehittämisohjelmien monimutkaisuus vähentää 

merkittävästi maaseuturahaston varojen käyttöä ja hidastaa samalla hankkeita, joilla 

on mahdollista luoda työpaikkoja;" 

3. osa: "ja rahoitusta koskevia" 
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§ 50 

1. osa: teksti ilman sanoja "pyrittävä ponnekkaammin korjaamaan markkinoiden 

hallitsemattomat vaikutukset niiden epäonnistuessa; katsoo, että olisi myös", "jotta 

saadaan aikaan tarjonnan ja kysynnän välinen tasapaino" ja "vastasyklisen tuen 

mallin mukaisesti niin, että viljelijät voivat hyötyä entistä oikeudenmukaisemmista 

hinnoista" ja "on lisättävä sitä rahoituksen osaa, jolla tuetaan 

maatalousmarkkinoiden vakauttamista, ja että" 

2. osa: "pyrittävä ponnekkaammin korjaamaan markkinoiden hallitsemattomat vaikutukset 

niiden epäonnistuessa; katsoo, että olisi myös" 

3. osa: "jotta saadaan aikaan tarjonnan ja kysynnän välinen tasapaino" 

4. osa: "vastasyklisen tuen mallin mukaisesti niin, että viljelijät voivat hyötyä entistä 

oikeudenmukaisemmista hinnoista" 

5. osa: "on lisättävä sitä rahoituksen osaa, jolla tuetaan maatalousmarkkinoiden 

vakauttamista, ja että" 

 
H kappale 

1. osa: "toteaa, että talouskriisi koetteli kaikkia Euroopan osia, mutta kaikkein eniten juuri 

maaseutualueita;" 

2. osa: "toteaa näiden alueiden kärsineen ennennäkemätöntä vahinkoa säästötoimenpiteiden 

seurauksena;" 

 
R kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja että pienet ja keskikokoiset tilat, jotka ovat yleensä muita 

monipuolisempia, innovatiivisia ja erittäin joustavia, ovat usein hyvin 

järjestäytyneitä ja muodostavat tuottajaryhmiä ja osuuskuntia; toteaa, että ne 

mukautuvat helpommin kriisien vaikutuksiin, hyödyttävät sijaintipaikkansa 

yhteisöjä" 

2. osa: "ja että pienet ja keskikokoiset tilat, jotka ovat yleensä muita monipuolisempia, 

innovatiivisia ja erittäin joustavia, ovat usein hyvin järjestäytyneitä ja muodostavat 

tuottajaryhmiä ja osuuskuntia; toteaa, että ne mukautuvat helpommin kriisien 

vaikutuksiin, hyödyttävät sijaintipaikkansa yhteisöjä" ilman sanoja "toteaa, että ne 

mukautuvat helpommin kriisien vaikutuksiin" 

3. osa: "toteaa, että ne mukautuvat helpommin kriisien vaikutuksiin" 

 
AF kappale 

1. osa: "ottaa huomioon teollisesti viljeltävien lajikkeiden vähäisen määrän" 

2. osa: "ja paikallisten lajikkeiden ja elinkeinojen syrjäyttämisen teollisilla lajikkeilla ja 

elinkeinoilla" 

3. osa: "ottaa huomioon paikallisten lajikkeiden ja rotujen merkityksen biologisen 

monimuotoisuuden säilyttämiselle ja kestävän toimeentulon tukemiselle alueilla 

sekä paikalliselle tuotannolle;" 

 
ALDE, PPE: 

§ 11 

1. osa: "katsoo, että interventiohintojen käyttäminen turvaverkkona edellyttää, että niitä 

mukautetaan säännöllisesti kustannusten muutoksiin, jolloin ne vaikuttavat suoraan 

tuottajien tuloihin ja toiminnan jatkamiseen" 

2. osa: "sekä työllisyyteen" 

3. osa: "kehottaa unionia ottamaan käyttöön maitomarkkinoiden seurantakeskuksen 

kaltaisia ennaltaehkäiseviä välineitä kaikilla tärkeimmillä tuotantoaloilla 

markkinoiden seuraamiseksi, jotta voidaan tukea tuotannon ohjausta ja vastata 

kriiseihin tarvittaessa käyttöön otettavien joustavien ja aktiivisten markkinoiden 

hallintavälineiden avulla;" 
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§ 40 

1. osa: teksti ilman sanoja "koska ne", “ovat”, "yleensä tavallista monimuotoisempia, 

taloudellisempia ja itsenäisempiä ja helpommin siirrettävissä” ja "sekä tehokkaampia 

lisäarvon tuottamisen ja aluesidonnaisten työpaikkojen luomisessa ja" 

2. osa: "koska ne" 

3. osa: "ovat" 

4. osa: "yleensä tavallista monimuotoisempia, taloudellisempia ja itsenäisempiä ja 

helpommin siirrettävissä" 

5. osa: "sekä tehokkaampia lisäarvon tuottamisen ja aluesidonnaisten työpaikkojen 

luomisessa ja" 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 16 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja uusiutuvan energian tuotanto" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 35 

1. osa: teksti ilman sanoja ”omaksumaan toimintalinjan, jolla" ja "kilpailukykyistä ja" 

2. osa: "omaksumaan toimintalinjan, jolla" 

3. osa: "kilpailukykyistä ja" 

 
S kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "markkinasuuntautuneen YMP:n yhteydessä", "sääntely(-)” ja 

"hintojen" 

2. osa: "markkinasuuntautuneen YMP:n yhteydessä" 

3. osa: "sääntely(-)" ja "hintojen" 

 
ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

§ 48 (oikaisu) 

1. osa: "katsoo, että Euroopan unionin elintarviketurvan varmistamisen on oltava tulevan 

YMP:n keskeisin toimi" 

2. osa: "mutta EU:n ulkopuolisia markkinoita ei kuitenkaan pidä jättää huomiotta" 

3. osa: "katsoo tältä osin, että kauppasopimukset voivat aiheuttaa todellisen riskin mutta 

myös tarjota mahdollisuuksia eurooppalaiselle maanviljelylle; katsoo, että 

vapaakauppasopimukset eivät saa johtaa pieniin ja keskisuuriin tiloihin kohdistuvaan 

epäoikeudenmukaiseen kilpailuun eivätkä ne saisi vaarantaa paikallista taloutta ja 

työpaikkoja" ilman sanoja "mutta myös tarjota mahdollisuuksia"  

4. osa: "mutta myös tarjota mahdollisuuksia" 

5. osa: "katsoo tältä osin, että TTIP-sopimuksen, CETA-sopimuksen ja EU:n ja Mercosurin 

välisen kauppasopimuksen kaltaiset kauppasopimukset aiheuttavat merkittävän uhan 

eurooppalaiselle maanviljelylle ja työmarkkinoille ja ne toimivat vastoin paikallisen 

tuotannon edistämiseen ja maatalouselinkeinon tukemiseen tähtäävää politiikkaa;" 
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ECR, ENF: 

§ 59 

1. osa: "pitää tulevaisuuden kannalta tarpeellisena kehittää edelleen laadukkaita alueellisia 

elintarvikejärjestelmiä, joilla tuotetaan elintarvikkeiden raaka-aineita tai jalostettuja 

elintarvikkeita edistämällä yksilöllistä vastuuta ja sidosryhmien (sidosryhmät 

voidaan ryhmitellä joko tuottajiksi, jalostajiksi, jakelijoiksi ja kuluttajiksi tai 

tuottajien ja kuluttajien yhteisöiksi tai voidaan saattaa yhteen kaikki 

maatalouselintarvikkeiden ja elintarvikematkailun alat) osallistumista laadulliseen ja 

sopimuspohjaiseen toimintaan, jonka tavoitteena on elintarvikkeiden saanti ja 

elintarviketurvallisuus sekä oikeudenmukaiset tulot niin, että viljelijät voivat ansaita 

riittävän elannon ja säilyttää tilojensa työpaikat; katsoo, että nämä 

elintarvikejärjestelmät voivat erityisesti mutta eivät ainoastaan olla lyhyitä 

jakeluketjuja ja/tai lähimarkkinoita;" 

2. osa: "katsoo, että tulevaisuudessa on osoitettava enemmän unionin varoja 

elintarvikkeiden tiettyjen erityisten laatujärjestelmien kehittämiseen ja toimintaan ja 

sekä maailmaankuulun eurooppalaisen gastronomian kehittämiseen edelleen;" 

3. osa: "katsoo, että tämä edellyttää julkisia tarjouspyyntöjä koskevan lainsäädännön 

parantamista, jotta paikalliset viranomaiset voivat tukea paikallista tuotantoa;" 

 
§ 67 

1. osa: "pyytää komissiota arvioimaan maatalouden tämänhetkisen kriisin sosiaalisia 

vaikutuksia ja erityisesti työpaikkojen menetyksiä varsinkin maaseudulla; kehottaa 

jäsenvaltioita tutkimaan, miten viljelyalan kilpailukykyä voidaan parantaa niin, että 

ala pystyy luomaan työpaikkoja ja lisäarvoa, joka jakautuu oikeudenmukaisesti koko 

maatalous- ja maatalouselintarvikealan kesken, ja että samalla varmistetaan 

oikeudenmukainen kilpailu ja minimoidaan sosiaalisen polkumyynnin ja 

epävarmojen ja epätyypillisten työsuhteiden aiheuttamat ongelmat, joista kärsivät 

suhteettomasti tietyt ryhmät; toteaa, että monilla tilojen perheenjäsenistä ei ole 

sosiaalista asemaa, heidän asemaansa ei tunnusteta lainsäädännössä eivätkä he kuulu 

sosiaaliturvan piirin; korostaa, että maatalousyritysten on noudatettava kansallista 

työllisyys- ja sosiaalilainsäädäntöä; katsoo, että YMP:n ensimmäisen pilarin 

maksuihin mahdollisesti liitettävät lisäehdot lisäisivät huomattavasti viljelijöiden 

hallinnollista rasitetta ja vähentäisivät heidän mahdollisuuksiaan luoda työpaikkoja;" 

2. osa: "kehottaa vahvistamaan työmarkkinaosapuolten asemaa hallintoviranomaisten 

rinnalla ja kehottaa jäsenvaltioita tunnustamaan ja takaamaan viljelijöiden sosiaaliset 

oikeudet ja varmistamaan, että sosiaaliturvajärjestelmä kattaa kaikki maatalousalan 

osa-aikaiset ja kokopäiväiset työntekijät;" 

3. osa: "kehottaa jäsenvaltioita saattamaan kausityöntekijöistä annetun direktiivin 

2014/36/EU osaksi kansallista lainsäädäntöään kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 

kausityöntekijöistä annetun direktiivin 2014/36/EU osaksi kansallista 

lainsäädäntöään;" 

4. osa: "kehottaa osoittamaan kansallisille työterveys- ja työturvallisuusviranomaisille 

resurssit maatilojen turvallisuutta koskevien tietojen levittämiseksi;" 

 
ECR, S&D: 

§ 72 

1. osa: teksti ilman sanoja "kuten Baltian maiden ja Puolan sikarutto ja Ranskan 

lintuinfluenssa" 

2. osa: nämä sanat 
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GUE/NGL, ENF: 

I kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja ”Euroopan unioni on nostanut työllisyyden – erityisesti ESIRin 

avulla – yhdeksi tärkeimmistä painopistealueistaan, ja katsoo, että" ja "tämä 

huomioon ottaen" 

2. osa: "Euroopan unioni on nostanut työllisyyden – erityisesti ESIRin avulla – yhdeksi 

tärkeimmistä painopistealueistaan, ja katsoo, että" ja "tämä huomioon ottaen" ilman 

sanoja "– erityisesti ESIRin avulla –" 

3. osa: "– erityisesti ESIRin avulla –" 

 
ECR, PPE, ENF: 

U kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että eurooppalaiset viljelijät toimivat yhä globaalimmilla 

markkinoilla ja ovat tämän vuoksi muita aloja alttiimpia hintojen vaihtelulle;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että parhaillaan neuvoteltavat kauppasopimukset, kuten 

transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta koskeva sopimus (TTIP), EU:n 

ja Kanadan välinen kattava talous- ja kauppasopimus (CETA) sekä EU-Mercosur-

vapaakauppasopimus, muodostavat uhan työpaikkojen luomiselle ja 

maatalouselinkeinoja tukevien edellytysten aikaansaamiselle;" 

 
S&D 

AI kappale 

1. osa: "toteaa, että Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 

(maaseuturahasto) tarjotaan keskipitkän aikavälin tukea asumiseen, 

terveydenhuoltoon, koulutukseen ja työllisyyteen maaseutualueiden 

marginalisoituneille yhteisöille;" 

2. osa: "toteaa, että maaseuturahasto voi ottaa huomioon pakolaisten erityistarpeet ja että 

sen varoja voidaan käyttää ammatillista koulutusta ja taitojen hankkimista 

koskevissa toimissa eri toiminta-aloilla maaseudulla;" ilman sanoja "voi ottaa 

huomioon pakolaisten erityistarpeet ja että sen" 

3. osa: "voi ottaa huomioon pakolaisten erityistarpeet ja että sen" 
 

Muuta 

Oikaisu: kaikki kieliversiot 

 


