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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. Viljelystarkastusten vastaavuus ***I 

Mietintö: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 543, 75, 45 

 

 

2. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta * 

Mietintö: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 618, 40, 24 

 

 

3. Täytäntöönpanopäätös uusien psykoaktiivisten aineiden syklopropyylifentanyylin 

ja metoksiasetyylifentanyylin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin * 

Mietintö: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 635, 11, 37 

 

 

4. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Bulgarian, 

Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi 

Mietintö: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (parlamentin jäsenten enemmistö ja 3/5 annetuista 
äänistä) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 652, 26, 4 

 

 

5. Esitys lisätalousarvioksi nro 4/2018: Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 

varojen käyttöönotto Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi 
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Mietintö: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 654, 26, 3 

 

 

6. EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin 

Mietintö: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 565, 51, 65 

 

 

7. Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet 

Mietintö: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 591, 71, 19 

 

 

8. Keinot loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi 

uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin 

Mietintö: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 626, 31, 26 
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9. Unionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja 

valvonnan osalta 

Mietintö: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 564, 71, 49 

 

10. Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla 

Mietintö: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 594, 58, 35 

 

11. Euroopan solidaarisuusjoukot ***I 

Mietintö: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

178 EFDD NHÄ - 112, 539, 34 

alustava sopimus 

alustava sopimus 175 valiokunta NHÄ + 519, 132, 32 

yhteinen lausuma 176 valiokunta  +  

komission 

julkilausuma 

177 valiokunta  +  

esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi  

teksti 

kokonaisuudessaan 

175 vo valiokunta  ↓  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

valiokunta  ↓  

art. 2, § 1, 4 alakohta 60 valiokunta  ↓  

180 EFDD NHÄ ↓  

175 vo valiokunta  ↓  

art. 2, § 1, 6 alakohta 62 valiokunta  ↓  

175 vo valiokunta  ↓  

181 EFDD NHÄ ↓  

art. 3, § 1 73 valiokunta  ↓  

175 vo valiokunta  ↓  

182 EFDD  ↓  

art. 13, § 1 122 valiokunta  ↓  

183 EFDD NHÄ ↓  

175 vo valiokunta  ↓  

art. 14, § 1 128 valiokunta  ↓  

175 vo valiokunta  ↓  

184 EFDD  ↓  

8 kappale 175 vo valiokunta  ↓  

15 valiokunta  ↓  

179 EFDD  ↓  

äänestys: komission ehdotus NHÄ ↓  
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Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite ***I 

Mietintö: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi 

ehdotus komission 

ehdotuksen 

hylkäämiseksi 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

NHÄ - 123, 538, 30 

alustava sopimus 

alustava sopimus 19 valiokunta NHÄ + 489, 170, 32 

yhteinen julkilausuma 21 valiokunta  +  

komission lausuma 20 valiokunta  +  

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

EFDD: tark. 22 

ENF: tark. 23 
 

 

13. Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma * 

Mietintö: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – yhtenä 

ryhmänä 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

valiokunta  +  

asiasta vastaavan 

valiokunnan 

tarkistukset – erillinen 

äänestys 

5 valiokunta NHÄ + 584, 92, 15 

35P valiokunta eä -  

art. 3, § 1 40 Verts/ALE NHÄ - 207, 476, 10 

18 valiokunta NHÄ + 485, 192, 18 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

art. 3, § 2, e alakohta 41P Verts/ALE  -  

art.3, § 2, f alakohta 42P Verts/ALE  -  

art. 4, § 1, 1 alakohta, 

johdantokappale 

43 Verts/ALE  -  

art. 4, § 1, 1 alakohta, 

a alakohta 

44P Verts/ALE NHÄ - 121, 536, 34 

Liite I, 4 alakohta 45 Verts/ALE KÄ - 126, 554, 12 

Liite I, 6 alakohta, e 

alakohta 

46P Verts/ALE NHÄ - 116, 551, 26 

Liite I, 6 alakohta, f 

alakohta 

47P Verts/ALE  -  

Liite I, 6 alakohta, i 

alakohta 

48P Verts/ALE NHÄ - 135, 536, 25 

Liite I, 9 alakohta, e 

alakohta, 3 alakohta 

49P Verts/ALE NHÄ - 125, 537, 30 

1 kappale 37 Verts/ALE  -  

1 kappaleen jälkeen 38 Verts/ALE NHÄ - 300, 369, 22 

2 kappale 39 Verts/ALE NHÄ - 209, 465, 20 

4 kappaleen jälkeen 50 ECR NHÄ - 161, 506, 27 

10 kappale § alkuper. teksti NHÄ + 529, 121, 40 

11 kappale 6 valiokunta KÄ + 536, 144, 14 

§ alkuper. teksti NHÄ ↓  

äänestys: komission ehdotus NHÄ + 530, 132, 34 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tark. 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 ja komission ehdotuksen 10, 11 kappale 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: tark. 35 
 

 

14. Toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja 

torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa 
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Mietintö: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 357, 319, 14 

§ 9 § alkuper. teksti eä/KÄ + 350, 279, 62 

§ 13 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ - 293, 382, 16 

§ 25 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 357, 320, 15 

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 348, 321, 25 

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 334, 317, 40 

§ 37 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 304, 373, 18 

§ 43 § alkuper. teksti NHÄ + 392, 243, 56 

§ 45 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 366, 295, 33 

§ 46 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/NHÄ + 364, 297, 33 

§ 51 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 52 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 53 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

Y kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

AC kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 422, 222, 46 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 528, 48, 115 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä § 13 (2. osa), 25 (2. osa), 31 (2. osa), 43, 45 (2. osa), 46 (2. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä AC kappale, § 9, 43 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä 

A kappale 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja liittyy patriarkaattiin" 

2. osa: nämä sanat 

 
Y kappale 
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1. osa: "toteaa, että kaikilla kansallisilla ja alueellisilla parlamenteilla ja kunnanvaltuustoilla 

ei ole käytössä erityisiä järjestelyjä eikä sisäisiä sääntöjä, joilla olisi luotu 

asianmukaiset kanavat häirintää koskevien valitusten turvalliselle ja 

luottamukselliselle esittämiselle ja käsittelylle;" 

2. osa: "katsoo, että seksuaalista ja psykologista häirintää koskevan koulutuksen tulisi olla 

pakollista kaikille parlamentin jäsenille ja henkilöstölle, Euroopan parlamentti 

mukaan lukien;" 

 
§ 2 

1. osa: teksti ilman sanoja "joka liittyy patriarkaalisiin valtarakenteisiin," 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 13 

1. osa: teksti ilman sanaa "lainsäädäntö-" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 25 

1. osa: teksti ilman sanoja "lainsäädännöllisenä" ja "kaikilla tasoilla" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 29 

1. osa: "vaatii, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja torjutaan 

työpaikkaväkivaltaa ja -kiusaamista toimintapolitiikoilla, joilla otetaan käyttöön 

ehkäiseviä toimia, tehokkaita, läpinäkyviä ja luottamuksellisia valitusten 

käsittelymenettelyjä, tiukkoja ja varoittavia seuraamuksia syyllisille sekä kattavia 

tiedotustoimia ja koulutusta varmistamaan, että työntekijät ymmärtävät kyseiset 

toimintapolitiikat ja menettelyt, ja tuetaan yrityksiä toimintasuunnitelmien 

laatimisessa kaikkien näiden toimenpiteiden toteuttamista varten;" 

2. osa: "korostaa, että näitä toimenpiteitä ei tulisi sisällyttää olemassa oleviin rakenteisiin, 

jos niissä jo on sisäänrakennetut sukupuoliesteet;" 

 
§ 31 

1. osa: teksti ilman sanoja "pakollista" ja "korostaa, että tehokkaan koulutuksen olisi oltava 

vuorovaikutteista, jatkuvaa, kutakin työpaikkaa varten räätälöityä ja ulkopuolisten 

asiantuntijoiden antamaa;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 37 

1. osa: "kehottaa hyväksymään pikaisesti kirjallista ilmoitusta koskevan direktiivin 

(neuvoston direktiivi 91/533/ETY) tarkistamisen;" 

2. osa: "muistuttaa vaatimuksestaan asianmukaisia työoloja koskevasta direktiivistä, joka 

kattaisi toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän torjumiseksi 

työpaikoilla;" 

 
§ 45 

1. osa: teksti ilman sanaa "pakollisen" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 46 

1. osa: teksti ilman sanaa "pakollista" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 51 

1. osa: teksti ilman sanoja "ja patriarkaalisia valtasuhteita" 
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2. osa: nämä sanat 

 
§ 52 

1. osa: "korostaa, että kaikilla tasoilla annettava sukupuolten tasa-arvoa koskeva koulutus 

on olennaisen tärkeä väline tällaisten häiriökäyttäytymisen muotojen ehkäisemiseksi 

ja poistamiseksi, ajattelutavan muuttamiseksi ja seksismin ja seksuaalisen häirinnän 

kulttuurisen toleranssin vähentämiseksi;" 

2. osa: "painottaa, että kouluissa on järjestettävä tätä aihetta käsitteleviä koulutusohjelmia ja 

keskusteluja; toteaa, että näihin yhteistyössä asiaankuuluvien kansalaisjärjestöjen ja 

tasa-arvoelinten kanssa järjestettäviin ohjelmiin ja keskusteluihin olisi silloin, kun se 

on tarpeen ja asianmukaista, kuuluttava tiedottamista sekä keskusteluja seksuaalisen 

häirinnän ennaltaehkäisystä ja vastatoimista, jotta voidaan lisätä tietoisuutta uhrien 

oikeuksista ja muistuttaa ihmisiä seksuaalisen häirinnän yhteyksistä naisten 

esineellistämiseen;" 

 
§ 53 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita edistämään valistuskampanjoita keskiasteen kouluissa ja 

sisällyttämään verkkokiusaamista koskevan ongelman koulujen ja yliopistojen 

opetussuunnitelmiin;" 

2. osa: "kehottaa erityisesti jatkamaan menestyksekästä ”Delete Cyberbullying” -kampanjaa 

ja ”Safer Internet” -aloitetta kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän torjumiseksi, jotta 

nuoria, tulevia Euroopan kansalaisia, voidaan auttaa ymmärtämään tarvetta edistyä 

sukupuolten tasa-arvossa ja kunnioittaa naisia;" 
 

 

15. Kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla 

Mietintö: Jill Evans (A8-0228/2018) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: 

päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 592, 45, 44 
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16. Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät 

Mietintö: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 367, 317, 9 

§ 18 § alkuper. teksti eä/KÄ + 380, 237, 73 

§ 42 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § alkuper. teksti eä +  

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 379, 306, 10 

2/NHÄ + 584, 103, 5 

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 376, 314, 7 

3 +  

§ 58 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 64 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 389, 301, 3 

§ 66 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 76 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 77 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 382, 302, 7 

§ 80 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 312, 334, 46 

§ 88 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 377, 306, 13 

§ 91 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 647, 33, 9 

2/NHÄ + 368, 298, 22 

3/NHÄ + 366, 307, 19 

§ 92 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 650, 36, 9 

2/NHÄ + 361, 295, 32 

§ 95 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 372, 309, 11 

äänestys: päätöslauselma (teksti 

kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 354, 53, 266 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 54, 56 (2. osa), 91, 92 



P8_PV(2018)09-11(VOT)_FI.docx 14 PE 628.012 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä § 18, 44 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

76+ jäsentä 

§ 11 

1. osa: "toteaa, että lentoliikenne hyödyntää merkittävästi hiilidioksidipäästöjen 

kompensoimista esimerkiksi metsien avulla; korostaa kuitenkin, että kompensointi 

metsien avulla on kohdannut tiukkaa arvostelua, koska sitä on vaikea mitata ja 

mahdotonta taata;" 

2. osa: "katsoo, että Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) olisi jätettävä 

kompensointi metsien avulla kansainvälisen lentoliikenteen 

päästöhyvitysjärjestelmän (CORSIA) ulkopuolelle;" 

 
§ 42 

1. osa: "kehottaa komissiota tekemään FAOn vapaaehtoisista maaoikeuksien hyvää 

hallintaa koskevista ohjeistoista sitovia ulkoisen investointiohjelman yhteydessä;" 

2. osa: "korostaa, että maaoikeuksien hyvää hallintaa koskevien vapaaehtoisten ohjeistojen 

noudattaminen edellyttää tehokasta riippumatonta seurantaa ja täytäntöönpanon 

valvontaa, mukaan lukien asianmukaiset riidanratkaisu- ja valitusmenettelyt; vaatii, 

että maanomistusta koskevat normit otetaan huomioon hankkeiden suunnittelussa, 

valvonnassa sekä vuotuisessa raportoinnissa" 

3. osa: "ja niistä tehdään sitovia kaikissa virallisen kehitysavun avulla rahoitetuissa unionin 

ulkoisissa toimissa;" 

 
§ 54 

1. osa: "kehottaa unionia ottamaan käyttöön pakolliset vaatimukset, jotka velvoittavat 

rahoitusalaa noudattamaan perusteellista asianmukaista huolellisuutta arvioidessaan 

ympäristöriskejä, sosiaalisia riskejä ja hallintaa koskevia riskejä, jotka liittyvät 

rahoitukseen ja muihin seikkoihin kuin rahoitukseen;" 

2. osa: "kehottaa myös julkistamaan asianmukaista huolellisuutta koskevan menettelyn 

vähintään vuosittaisen sijoittajaraportoinnin avulla;" 

 
§ 56 

1. osa: teksti ilman sanoja "pakolliset" ja "asetettava pakolliset asianmukaista huolellisuutta 

koskevat velvoitteet, jotka koskevat sekä tuotantoketjun alku- että loppupään 

toimijoita metsäriskejä aiheuttavien hyödykkeiden tuotantoketjuissa;" 

2. osa: "pakolliset" 

3. osa: "asetettava pakolliset asianmukaista huolellisuutta koskevat velvoitteet, jotka 

koskevat sekä tuotantoketjun alku- että loppupään toimijoita metsäriskejä 

aiheuttavien hyödykkeiden tuotantoketjuissa;" 

 
§ 58 

1. osa: teksti ilman sanoja "edistämään vastaavaa ja sitovaa kehystä kansainvälisellä tasolla 

ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 64 
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1. osa: "toteaa, että palmuöljyn osalta nykyisillä sertifiointijärjestelmillä on ollut 

myönteinen vaikutus, mutta panee huolestuneena merkille, että kestävää palmuöljyä 

koskeva organisaatio (RSPO), Indonesian kestävää palmuöljyä koskeva organisaatio 

(ISPO), Malesian kestävää palmuöljyä koskeva organisaatio (MSPO) ja kaikki muut 

merkittävät tunnustetut sertifiointijärjestelmät eivät tehokkaasti estä jäseniään 

muuntamasta sademetsiä tai turvesoita palmuviljelmiksi; katsoo näin ollen, että 

tällaiset merkittävät sertifiointijärjestelmät eivät onnistu tuloksellisesti rajoittamaan 

kasvihuonekaasupäästöjä viljelmien perustamisen ja toiminnan aikana, joten niillä ei 

ole kyetty estämään laajoja metsä- ja turvepaloja; kehottaa komissiota huolehtimaan 

näiden sertifiointijärjestelmien riippumattomasta tarkastamisesta ja seurannasta sen 

varmistamiseksi, että EU:n markkinoille saatettu palmuöljy täyttää kaikki tarvittavat 

vaatimukset ja on kestävästi tuotettua;" 

2. osa: "toteaa, että kestävyyttä koskevaa kysymystä ei voida palmuöljyn alalla lähestyä 

yksinomaan vapaaehtoisin toimenpitein ja politiikoin vaan olisi lisäksi otettava 

käyttöön palmuöljyä tuottavia yrityksiä koskevia sitovia sääntöjä ja niitä koskeva 

pakollinen sertifiointijärjestelmä;" 

 
§ 66 

1. osa: "kehottaa painokkaasti komissiota ja kaikkia niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät 

vielä ole tätä tehneet, toteuttamaan toimia, joilla otetaan käyttöön EU:n laajuinen 

sitoumus, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä hankitaan yksinomaan sertifioitua 

vastuullisesti tuotettua palmuöljyä, esimerkiksi allekirjoittamalla ja panemalla 

täytäntöön Euroopan maiden maatalouden hyödykeketjujen aiheuttaman metsäkadon 

torjumisesta annettu Amsterdamin julkilausuma," 

2. osa: "ja kehottaa pyrkimään siihen, että otetaan käyttöön teollisuutta koskeva sitoumus, 

esimerkiksi allekirjoittamalla ja panemalla täytäntöön täysin kestävästä palmuöljyn 

toimitusketjusta annettu Amsterdamin julkilausuma;" 

 
§ 76 

1. osa: "kehottaa EU:ta tukemaan runsasmetsäisten kehitysmaiden aloitteita, joilla pyritään 

tasapainottamaan hillittömästi laajenevia maatalouskäytäntöjä ja 

kaivannaistoimintaa, joilla on ollut kielteinen vaikutus metsänhoitoon ja 

alkuperäiskansojen elinkeinoon ja kulttuurin eheyteen sekä haitallisia vaikutuksia 

sosiaaliseen vakauteen" 

2. osa: "ja maanviljelijöiden elintarvikeomavaraisuuteen;" 

 
§ 77 

1. osa: teksti ilman sanoja "mitään julkista rahoitusta ilmastonmuutokseen liittyvästä 

rahoituksesta ja kehitysrahoituksesta ei pitäisi käyttää tukeen, jolla laajennetaan 

maataloutta, teollisen mittakaavan hakkuita, kaivostoimintaa, luonnonvarojen 

hyödyntämistä tai infrastruktuurin kehittämistä koskemattomilla metsäalueilla," 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 80 

1. osa: "korostaa, että kansainvälisen laittoman kaupan torjuminen edellyttää yhdistettyjä ja 

osallistavia toimia, jotta voidaan pysäyttää tuhoutuminen, metsäkato ja laiton 

puunkorjuu ja jotta voidaan torjua metsistä saataviin tuotteisiin ja luonnonvaraisiin 

lajeihin liittyviä petoksia, tappamista ja kysyntää;" 

2. osa: "kehottaa perustamaan kansainväliset poliisivoimat suojeltujen alueiden 

vyöhykkeiden turvallisuuden varmistamiseksi;" 

 
§ 88 

1. osa: teksti ilman sanaa "pakollisiin" 

2. osa: tämä sana 
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§ 91 

1. osa: teksti ilman sanoja "sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia" ja "seuraamuksiin 

perustuvaa mekanismia ja" 

2. osa: "sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia" 

3. osa: "seuraamuksiin perustuvaa mekanismia ja" 

 
§ 92 

1. osa: "kehottaa komissiota sisällyttämään metsää koskevia kunnianhimoisia määräyksiä 

kaikkiin unionin kauppa- ja investointisopimuksiin;" 

2. osa: "korostaa, että näiden määräysten on oltava sitovia, niiden täytäntöönpanoa on 

voitava valvoa tehokkaasti ja niihin on liitettävä seuraamusmekanismeja, joiden 

avulla henkilöt ja yhteisöt voivat hakea muutosta sekä unionissa että sen 

ulkopuolella;" 

 
§ 95 

1. osa: teksti ilman sanoja ", esimerkiksi varmistamalla valitusmekanismin avulla, että 

osapuolien tekemät valitukset otetaan asianmukaisesti huomioon;" 

2. osa: nämä sanat 
 

 


