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Tarkistus 1
Bernadette Bourzai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon Alueiden komitean 
oma-aloitteisen lausunnon, jonka otsikko 
on: ”Vihreää kirjaa varten - kohti 
Euroopan unionin vuoristopolitiikkaa: 
eurooppalainen visio vuoristoalueista”,

Or. fr

Tarkistus 2
Ioannis Gklavakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että eräiden Itävallan, 
Kreikan, Portugalin, Italian ja Espanjan 
kaltaisten jäsenvaltioiden maa-alasta yli 
50 prosenttia koostuu vuoristoalueista ja 
että maataloutta harjoittava väestö on 
näillä alueilla edelleen merkittävässä 
osassa,

Or. el

Tarkistus 3
Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että vuoristoalueet muodostavat B. toteaa, että vuoristoalueet ja ylängöt
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kulttuurimaisemia, jotka heijastavat 
ihmisen ja biosysteemin harmonista 
vuorovaikutusta ja kuuluvat 
luonnonperintöön,

muodostavat kulttuurimaisemia, jotka 
heijastavat ihmisen ja biosysteemin 
harmonista vuorovaikutusta ja kuuluvat 
luonnonperintöön,

Or. de

Tarkistus 4
Ioannis Gklavakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että vuoristoalueet kärsivät 
ilmastonmuutoksen ja kuivuuden, 
metsäpalojen jne. kaltaisten äärimmäisten 
sääilmiöiden vaikutuksista,

Or. el

Tarkistus 5
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että erityiset tekijät (rinteiden 
käyttö, korkeuserot, 
luokseenpääsemättömyys, kasvu, sääolot) 
eroavat Euroopan unionin muista alueista, 
minkä vuoksi nämä alueet ovat monessakin 
mielessä muita alueita huonommassa 
asemassa;

C. toteaa, että erityiset tekijät (rinteiden 
käyttö, korkeuserot, 
luokseenpääsemättömyys, kasvu, 
lyhyemmät luonnolliset kasvukaudet, 
maaperän heikko viljavuus ja sääolot) 
eroavat Euroopan unionin muista alueista, 
minkä vuoksi nämä alueet ovat monessakin 
mielessä muita alueita huonommassa 
asemassa;

Or. de
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Tarkistus 6
Bernadette Bourzai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että erityiset tekijät (rinteiden 
käyttö, korkeuserot, 
luokseenpääsemättömyys, kasvu, sääolot) 
eroavat Euroopan unionin muista alueista, 
minkä vuoksi nämä alueet ovat 
monessakin mielessä muita alueita 
huonommassa asemassa,

C. toteaa, että erityiset tekijät (rinteiden 
käyttö, korkeuserot, 
luokseenpääsemättömyys, kasvu, sääolot) 
eroavat Euroopan unionin muista alueista, 
minkä vuoksi nämä alueet kärsivät 
luonnonolosuhteista johtuvista pysyvistä 
haitoista,

Or. fr

Tarkistus 7
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että erityiset tekijät (rinteiden 
käyttö, korkeuserot, 
luokseenpääsemättömyys, kasvu, sääolot) 
eroavat Euroopan unionin muista alueista, 
minkä vuoksi nämä alueet ovat monessakin 
mielessä muita alueita huonommassa 
asemassa,

C. toteaa, että erityiset tekijät (rinteiden 
käyttö, korkeuserot, 
luokseenpääsemättömyys, kasvu, sääolot ja 
ilmasto-olot) eroavat Euroopan unionin 
muista alueista, minkä vuoksi nämä alueet 
ovat monessakin mielessä muita alueita 
huonommassa asemassa,

Or. fr

Tarkistus 8
Ioannis Gklavakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että erityiset tekijät (rinteiden C. toteaa, että erityiset tekijät (rinteiden 
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käyttö, korkeuserot, 
luokseenpääsemättömyys, kasvu, sääolot) 
eroavat Euroopan unionin muista alueista, 
minkä vuoksi nämä alueet ovat monessakin 
mielessä muita alueita huonommassa 
asemassa,

käyttö, korkeuserot, 
luokseenpääsemättömyys, kasvu, sääolot)
eroavat Euroopan unionin muista alueista, 
minkä vuoksi nämä alueet ovat monessakin 
mielessä muita alueita huonommassa 
asemassa, mikä voi aiheuttaa kyseisillä 
alueilla vähitellen aavikoitumista ja 
maataloustuotannon vähenemistä,

Or. el

Tarkistus 9
Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että vuoristoalueilla on 
potentiaalia tai ne voivat toimia mallina 
liittyen laatutuotteisiin, korkealuokkaisiin 
palveluihin ja toimimiseen virkistysalueina 
ja että nämä mahdollisuudet voidaan 
hyödyntää kestävällä tavalla vain 
voimavarojen ja perinteiden integroidun ja 
pitkälle aikavälille suunnatun 
hyödyntämisen kautta,

D. toteaa, että vuoristoalueilla ylängöt
mukaan luettuna on potentiaalia tai ne 
voivat toimia mallina liittyen 
laatutuotteisiin, korkealuokkaisiin 
palveluihin ja toimimiseen virkistysalueina 
ja että nämä mahdollisuudet voidaan 
hyödyntää kestävällä tavalla vain 
voimavarojen ja perinteiden integroidun ja 
pitkälle aikavälille suunnatun 
hyödyntämisen kautta,

Or. de

Tarkistus 10
Katerina Batzeli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että vuoristo-alueilla 
tuotetaan erityisen laadukkaita
eläintuotteita ja että siihen liittyvässä 
tuotantomenettelyssä käytetään kattavasti 
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ja kestävästi luonnonvaroja, laitumia ja 
erityisesti olosuhteisiin sopeutuneita 
laidunkasveja ja että tuotannossa 
käytetään myös perinteisiä tekniikoita,

Or. el

Tarkistus 11
Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että vuoret ovat "monitoimisia" 
elinympäristöjä, joilla (maa)talous on 
kiinteässä yhteydessä sosiaalisiin, 
kulttuurisiin ja ekologisiin seikkoihin,

E. toteaa, että vuoret ylängöt mukaan 
luettuna ovat "monitoimisia" 
elinympäristöjä, joilla (maa)talous on 
kiinteässä yhteydessä sosiaalisiin, 
kulttuurisiin ja ekologisiin seikkoihin,

Or. de

Tarkistus 12
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että vuoret ovat "monitoimisia" 
elinympäristöjä, joilla (maa)talous on 
kiinteässä yhteydessä sosiaalisiin, 
kulttuurisiin ja ekologisiin seikkoihin,

E. toteaa, että vuoret ovat "monitoimisia" 
elinympäristöjä, joilla (maa)talous on 
kiinteässä yhteydessä sosiaalisiin, 
kulttuurisiin ja ekologisiin seikkoihin, ja 
tämän vuoksi on välttämätöntä tukea 
kyseisiä alueita asianmukaisella 
rahoituksella,

Or. fr
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Tarkistus 13
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että vuoristoalueiden talous 
on pysyvien rakenteellisten puutteiden 
vuoksi erityisen altis talouden kiertokulun 
heilahteluille ja pitkällä aikavälillä 
riippuvainen tuotantoprosessien 
monipuolistamisesta ja erikoistumisesta,

Or. de

Tarkistus 14
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että Alppeja koskevan 
yleissopimuksen ja Karpaatteja koskevan 
yleissopimuksen ansiosta Euroopassa on 
jo oikeudellisia välineitä eräiden 
vuoristoalueiden suojeluun ja näin ollen 
tärkeitä välineitä yhtenäiselle 
vuoristopolitiikalle, jota ei kuitenkaan ole 
ratifioitu ja pantu täytäntöön
kokonaisvaltaisesti,

Or. de

Tarkistus 15
Maria Petre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että maa-, metsä- ja 
laiduntalouden harjoittaminen
vuoristoalueilla, joilla usein harjoitetaan 
useita toiminnan muotoja, on esimerkki 
ekologisesta tasapainosta, jota ei saa 
jättää huomioimatta,

Or. ro

Tarkistus 16
Maria Petre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. toteaa, että enemmistö 
maatalousyrityksistä vuoristoalueilla 
muodostuu perheyrityksistä, joiden osalta 
taloudelliset vaarat ovat suurempia,

Or. ro

Tarkistus 17
Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että vuoristoalueisiin liittyvät 
jäsenvaltioiden toimet poikkeavat 
toisistaan huomattavasti eikä niillä pyritä 
kokonaiskehitykseen, vaan puhtaasti 
alakohtaiseen kehitykseen, ja että olemassa 
ei ole mitään integroitua EU:n kehystä 
(kuten merialueilla1); 

1. toteaa, että vuoristoalueisiin ja 
ylänköihin liittyvät jäsenvaltioiden toimet 
poikkeavat toisistaan huomattavasti eikä 
niillä pyritä kokonaiskehitykseen, vaan 
puhtaasti alakohtaiseen kehitykseen, ja että 
olemassa ei ole mitään integroitua EU:n 
kehystä (kuten merialueilla1);

                                               
1 KOM (2007) 0574.  
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___________________

1 KOM (2007)0574.

______________

1 KOM (2007)0574.

Or. de

Tarkistus 18
Agnes Schierhuber

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevaa vihreää kirjaa myönteisenä 
pohjana Euroopan unionin erilaisille 
aluemuodoille; 

2. pitää alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevaa vihreää kirjaa myönteisenä 
pohjana Euroopan unionin erilaisille 
aluemuodoille ja tukee tässä yhteydessä 
yhteistä maatalouspolitiikkaa 
ensimmäisen ja toisen pilarin ilmaisun
mukaisesti, jotta taloudellinen 
toimintakehys kansainvälisten 
vaatimusten puitteissa Euroopan 
unionissa voidaan muokata tehokkaasti 
niin, että vuoristomaataloudesta tehdään 
toimintakykyistä ja monitoimista, jolloin 
myös tuotantokäyttöön liitetyt välineet 
maidonkuljetus mukaan lukien ovat 
välttämättömiä;

Or. de

Tarkistus 19
Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevaa vihreää kirjaa myönteisenä 
pohjana Euroopan unionin erilaisille 

2. pitää alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevaa vihreää kirjaa myönteisenä 
pohjana Euroopan unionin erilaisille 

                                                                                                                                                  
1 KOM (2007) 0574.  
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aluemuodoille; aluemuodoille ja tukee tässä yhteydessä 
yhteistä maatalouspolitiikkaa 
ensimmäisen ja toisen pilarin ilmaisun 
mukaisesti, jotta taloudellinen 
toimintakehys kansainvälisten 
vaatimusten puitteissa Euroopan 
unionissa voidaan muokata tehokkaasti 
niin, että vuoristomaataloudesta tehdään 
toimintakykyistä ja monitoimista, jolloin 
myös tuotantokäyttöön liitetyt välineet 
maidonkuljetus mukaan lukien ovat 
välttämättömiä;

Or. de

Tarkistus 20
Bernadette Bourzai

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. vaatii samalla komissiota sen 
toimivaltaan liittyen laatimaan kuuden 
kuukauden kuluessa erityisen ja 
integroidun strategian, joka koskee 
vuoristoalueiden resurssien kestävää 
kehittämistä ja käyttöä; vaatii lisäksi, että 
sen pohjalta laaditaan kansallisia 
toimintaohjelmia, joihin liittyy 
konkreettisia toteutukseen liittyviä 
tavoitteita;

3. vaatii samalla komissiota sen 
toimivaltaan liittyen laatimaan kuuden 
kuukauden kuluessa vuoristoalueita
koskevan vihreän kirjan, jossa ehdotetaan 
erityistä ja integroitua strategiaa, joka 
koskee vuoristoalueiden resurssien 
kestävää kehittämistä ja käyttöä; vaatii 
lisäksi, että sen pohjalta laaditaan 
kansallisia toimintaohjelmia, joihin liittyy 
konkreettisia toteutukseen liittyviä 
tavoitteita;

Or. fr

Tarkistus 21
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. vaatii samalla komissiota sen 
toimivaltaan liittyen laatimaan kuuden 
kuukauden kuluessa erityisen ja 
integroidun strategian, joka koskee 
vuoristoalueiden resurssien kestävää 
kehittämistä ja käyttöä; vaatii lisäksi, että 
sen pohjalta laaditaan kansallisia 
toimintaohjelmia, joihin liittyy 
konkreettisia toteutukseen liittyviä 
tavoitteita;

3. vaatii samalla komissiota sen 
toimivaltaan liittyen laatimaan kuuden 
kuukauden kuluessa erityisen ja 
integroidun strategian, joka koskee 
vuoristoalueiden resurssien kestävää 
kehittämistä ja käyttöä; vaatii lisäksi, että 
sen pohjalta laaditaan paikallisia 
olosuhteita ja tarpeita (esimerkiksi eri 
vuorten muodot) itse paikallisesti 
tuntevien alueviranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa
kansallisia toimintaohjelmia, joihin liittyy 
konkreettisia toteutukseen liittyviä 
tavoitteita, joiden osalta olisi vastaavasti 
otettava huomioon jo nykyiset 
aluetavoitteet1;
_____________________

1 Tirolin osavaltion tulevaisuutta käsittelevä 
”Zukunftsraum”-kehityssuunnitelmahanke.

Or. de

Tarkistus 22
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että tarvitaan tieteellisiin 
tietoihin perustuva unionin tason 
vuoristoalueiden määritelmä, joka liittyy 
myös muita huonommassa asemassa 
olevien alueiden uuteen arviointiin ja 
yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksiin;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 23
Agnes Schierhuber

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että tarvitaan tieteellisiin 
tietoihin perustuva unionin tason 
vuoristoalueiden määritelmä, joka liittyy 
myös muita huonommassa asemassa 
olevien alueiden uuteen arviointiin ja 
yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksiin;

4. korostaa vuoristoalueiden rajojen 
määrittämisen merkitystä edellytyksenä 
kohdistetuille toimenpiteille ja erityisesti 
vuoristoalueiden maanviljelylle sekä sitä, 
että on välttämätöntä eritellä 
asianmukaisesti kyseisten alueiden 
luonnonolosuhteista johtuvat heikkoudet, 
joita jäsenvaltioiden olisi valvottava 
tarkemmin nykyisten tukialueita 
koskevien rajojen perusteella;

Or. de

Tarkistus 24
Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että tarvitaan tieteellisiin 
tietoihin perustuva unionin tason 
vuoristoalueiden määritelmä, joka liittyy 
myös muita huonommassa asemassa 
olevien alueiden uuteen arviointiin ja 
yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksiin;

4. korostaa vuoristoalueiden rajojen 
määrittämisen merkitystä edellytyksenä 
kohdistetuille toimenpiteille ja erityisesti 
vuoristoalueiden maanviljelylle sekä sitä, 
että on välttämätöntä eritellä 
asianmukaisesti kyseisten alueiden 
luonnonolosuhteista johtuvat heikkoudet, 
joita jäsenvaltioiden olisi valvottava 
tarkemmin nykyisten tukialueita 
koskevien rajojen perusteella;

Or. de
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Tarkistus 25
Katerina Batzeli

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että tarvitaan tieteellisiin 
tietoihin perustuva unionin tason 
vuoristoalueiden määritelmä, joka liittyy 
myös muita huonommassa asemassa 
olevien alueiden uuteen arviointiin ja 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksiin;

4. korostaa, että tarvitaan tieteellisiin 
tietoihin perustuva unionin tason 
vuoristoalueiden määritelmä, myöntää 
kuitenkin, että kyseisen määritelmän 
laatiminen voi olla vaikeaa Euroopan 
vuoristoalueiden erilaisten 
ominaisuuksien vuoksi; huomauttaa 
samalla, että muita huonommassa 
asemassa olevien alueiden uusi arviointi
on toteutettava yhteisen 
maatalouspolitiikan puitteissa erityisen 
huolellisesti, jotta vältettäisiin yleistyksiä, 
jotka saattavat aiheuttaa eräiden alueiden
arvioinnin ulkopuolelle jättämisen, mistä 
seuraa epäoikeudenmukaisuutta 
yhteiskunnallisella ja kansallisella tasolla;

Or. el

Tarkistus 26
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että tarvitaan tieteellisiin 
tietoihin perustuva unionin tason 
vuoristoalueiden määritelmä, joka liittyy 
myös muita huonommassa asemassa 
olevien alueiden uuteen arviointiin ja 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksiin;

4. korostaa, että tarvitaan tieteellisiin 
tietoihin perustuva unionin tason 
vuoristoalueiden kattava määritelmä, joka 
liittyy myös muita huonommassa asemassa 
olevien alueiden uuteen arviointiin ja 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksiin, 
minkä yhteydessä kyseisessä 
määritelmässä on erotettava toisistaan 
vuoristoalueiden ja huonommassa 
asemassa olevien alueiden käsitteet;
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Or. fr

Tarkistus 27
Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että tarvitaan tieteellisiin 
tietoihin perustuva unionin tason 
vuoristoalueiden määritelmä, joka liittyy 
myös muita huonommassa asemassa 
olevien alueiden uuteen arviointiin ja 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksiin;

4. korostaa, että tarvitaan tieteellisiin 
tietoihin perustuva unionin tason ylängöt
huomioon ottava vuoristoalueiden 
määritelmä, joka liittyy myös muita 
huonommassa asemassa olevien alueiden 
uuteen arviointiin ja yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistuksiin;

Or. de

Tarkistus 28
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. vaatii tietojen siirtämistä ja innovoinnin 
tukemista varten yleiskuvaa rahoitetuista 
ohjelmista ja hankkeista vuoristoalueiden 
kannalta merkityksellisiin teemoihin 
liittyen;

5. vaatii komissiota esittämään tietojen 
siirtämistä ja innovoinnin tukemista varten 
yleiskuvan rahoitetuista ohjelmista ja 
hankkeista vuoristoalueiden kannalta 
merkityksellisiin teemoihin liittyen;

Or. de

Tarkistus 29
Agnes Schierhuber

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa vuoristoalueiden talouden 
merkitystä tuotannon kannalta sekä 
kattavaa maiseman säilyttämistä ja käyttöä 
sekä monitoimisena pohjana muille 
taloudenaloille että perinteistä 
kulttuurimaisemaa ja sosiaalisia siteitä 
leimaavana elementtinä;

6. korostaa vuoristoalueiden talouden 
merkitystä, jossa yrittäjyyskeskeinen 
tuotantokäyttö on edellytyksenä maiseman 
säilyttämiselle ja käytölle sekä 
monitoimisena pohjana muille 
taloudenaloille että perinteistä 
kulttuurimaisemaa ja sosiaalisia siteitä 
leimaavana elementtinä;

Or. de

Tarkistus 30
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa vuoristoalueiden talouden 
merkitystä tuotannon kannalta sekä 
kattavaa maiseman säilyttämistä ja käyttöä 
sekä monitoimisena pohjana muille 
taloudenaloille että perinteistä 
kulttuurimaisemaa ja sosiaalisia siteitä 
leimaavana elementtinä;

6. korostaa vuoristoalueiden talouden 
merkitystä tuotannon kannalta sekä 
kattavaa maiseman säilyttämistä ja käyttöä 
sekä monitoimisena pohjana muille 
taloudenaloille että perinteistä 
kulttuurimaisemaa ja sosiaalisia siteitä 
leimaavana elementtinä, ja toteaa tässä 
yhteydessä, että on välttämätöntä tukea 
vuoristoalueiden taloutta riittävin varoin;

Or. fr

Tarkistus 31
Maria Petre

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa vuoristoalueiden talouden 
merkitystä tuotannon kannalta sekä 

6. korostaa vuoristoalueiden talouden 
merkitystä tuotannon kannalta sekä 
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kattavaa maiseman säilyttämistä ja käyttöä 
sekä monitoimisena pohjana muille 
taloudenaloille että perinteistä 
kulttuurimaisemaa ja sosiaalisia siteitä 
leimaavana elementtinä;

kattavaa maiseman säilyttämistä ja käyttöä 
sekä monitoimisena pohjana muille 
taloudenaloille että perinteistä 
kulttuurimaisemaa ja sosiaalisia siteitä 
leimaavana elementtinä ja ammatillisena 
turvana henkilöille, jotka asuvat ja 
työskentelevät kyseisillä alueilla;

Or. ro

Tarkistus 32
Czesław Adam Siekierski

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo, että monet vuoristoalueet ovat 
matkailua koskevan houkuttelevuutensa
vuoksi kaupungistumista koskevien 
paineiden alaisia ja että ne huolehtivat 
samanaikaisesti siitä, että ne suojelevat 
perinteistä maaseutua, joka on 
menettämässä maaseudulle ominaiset 
piirteensä, kauneutensa ja ekosysteemille 
keskeisen merkityksensä;

Or. pl

Tarkistus 33
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että vuoristoalueiden 
maatalouteen liittyy luonnonolosuhteiden 
vuoksi enemmän kustannuksia (kuten 
työtä) ja kuluja;

7. toteaa, että vuoristoalueiden 
maatalouteen – ja näin ollen 
monitoimisuuden kannalta 
välttämättömään maanviljelyyn – liittyy 
luonnonolosuhteiden vuoksi enemmän 
kustannuksia (kuten työtä ja käsin tehtyä 
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työtä) ja kuluja (esimerkiksi erikoislaitteet, 
tuotteiden laaksojen välistä kuljetusta 
koskevat kustannukset);

Or. de

Tarkistus 34
Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että vuoristoalueiden 
maatalouteen liittyy luonnonolosuhteiden 
vuoksi enemmän kustannuksia (kuten 
työtä) ja kuluja; 

7. toteaa, että vuoristoalueiden ja 
ylänköjen maatalouteen liittyy 
luonnonolosuhteiden vuoksi enemmän 
kustannuksia (kuten työtä) ja kuluja; 

Or. de

Tarkistus 35
Maria Petre

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että vuoristoalueiden 
maatalouteen liittyy luonnonolosuhteiden 
vuoksi enemmän kustannuksia (kuten 
työtä) ja kuluja;

7. toteaa, että vuoristoalueiden 
maatalouteen liittyy luonnonolosuhteiden 
ja vaarojen vuoksi enemmän kustannuksia 
(kuten työtä) ja kuluja;

Or. ro

Tarkistus 36
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. vaatii, että vuoristoalueiden 
maatalouden monitoimisuus otetaan 
tulevissa yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksissa erityisellä ja lujitetulla 
tavalla huomioon, jonka yhteydessä 
maaseudun kehittämistä ja kansallisia 
ohjelmia koskevat puitedirektiivit 
mukautetaan vuoristomaanviljelijöiden 
aseman mukaisiksi niin, että heidät 
määritellään niissä tuottajien lisäksi 
taloudellisiksi suunnannäyttäjiksi muille 
aloille ja että luodaan mahdollisuuksia 
yhteisvaikutukselliselle yhteistyölle
(esimerkiksi ekoturismikonseptien 
rahoitus, laatutuotteiden markkinointi 
jne.); huomauttaa erityisesti, että on 
välttämätöntä korvata taloudellisesti 
vuoristomaataloudessa harjoitettu 
ympäristöä koskeva toiminta;

Or. de

Tarkistus 37
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. antaa tunnustuksen vuoristoalueiden 
viljelijöiden työlle; toteaa, ettei työn ehtoja 
(erityisesti sivutoimirakennetta ja 
yhdistelmäpalkkamalleja) saa vaikeuttaa 
byrokratialla, vaan niitä on parannettava 
alakohtaisten politiikkojen synergialla;

8. antaa tunnustuksen vuoristoalueiden 
miespuolisten ja naispuolisten
viljelijöiden työlle; toteaa, ettei työn ehtoja 
(etenkin sivutoimirakennetta,
yhdistelmäpalkkamalleja, perheen ja työn 
yhdistämistä ja perheen perustamista) saa 
vaikeuttaa byrokratialla, vaan niitä on 
parannettava alakohtaisten politiikkojen 
synergialla); vaatii komissiota ja 
toimivaltaisia valiokuntia (komitologia) 
tarkastamaan pysyvät ja tulevat 
määräykset (etenkin 
rekisteröintivelvollisuuden osalta) 
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”sääntelyn parantaminen” -aloitteen 
mukaisesti eli hallintomenettelyn kattavan 
yksinkertaistamisen helpottamiseksi;

Or. de

Tarkistus 38
Agnes Schierhuber

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. antaa tunnustuksen vuoristoalueiden 
viljelijöiden työlle; toteaa, ettei työn ehtoja 
(erityisesti sivutoimirakennetta ja 
yhdistelmäpalkkamalleja) saa vaikeuttaa 
byrokratialla, vaan niitä on parannettava 
alakohtaisten politiikkojen synergialla;

8. antaa tunnustuksen vuoristoalueiden 
viljelijöiden työlle; toteaa, ettei työn ehtoja 
(erityisesti sivutoimirakennetta) saa 
vaikeuttaa byrokratialla, vaan niitä on 
parannettava alakohtaisten politiikkojen 
synergialla;

Or. de

Tarkistus 39
Agnes Schierhuber

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että vuoristoalueiden 
tasausmaksut ovat tuotantovaihtoehtojen 
puutteen vuoksi oikeutettuja myös pitkällä 
aikavälillä ja että tuen täydellinen 
irrottaminen tuotannosta johtaisi 
järjestelmällisesti koko alan alasajoon;

9. korostaa, että tasauslisämaksut
vuoristoalueille ja muille huonommassa 
asemassa oleville alueille on myös 
tulevaisuudessa suunnattava yksinomaan 
pysyvien luonnonoloista aiheutuvien 
haittojen korvaamiseen; painottaa 
edelleen, että jäsenvaltioilla on 
täytäntöönpanon yhteydessä enemmän 
mahdollisuuksia ottaa huomioon 
alueelliset vaatimukset;

Or. de
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Tarkistus 40
Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että vuoristoalueiden 
tasausmaksut ovat tuotantovaihtoehtojen 
puutteen vuoksi oikeutettuja myös pitkällä 
aikavälillä ja että tuen täydellinen 
irrottaminen tuotannosta johtaisi 
järjestelmällisesti koko alan alasajoon;

9. korostaa, että tasauslisämaksut
vuoristoalueille ja muille huonommassa 
asemassa oleville alueille on myös 
tulevaisuudessa suunnattava yksinomaan 
pysyvien luonnonoloista aiheutuvien 
haittojen korvaamiseen; painottaa 
edelleen, että jäsenvaltioilla on 
täytäntöönpanon yhteydessä enemmän 
mahdollisuuksia ottaa huomioon 
alueelliset vaatimukset;

Or. de

Tarkistus 41
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että vuoristoalueiden 
tasausmaksut ovat tuotantovaihtoehtojen 
puutteen vuoksi oikeutettuja myös pitkällä 
aikavälillä ja että tuen täydellinen 
irrottaminen tuotannosta johtaisi 
järjestelmällisesti koko alan alasajoon;

9. korostaa, että vuoristoalueiden 
tasausmaksut ovat tuotantovaihtoehtojen 
puutteen vuoksi oikeutettuja myös pitkällä 
aikavälillä, että vuoristoalueiden tarpeita 
ei voida kattaa pelkällä maaseudun 
kehittämistä koskevalla rahoituksella ja 
että tuen täydellinen irrottaminen 
tuotannosta johtaisi järjestelmällisesti koko 
alan alasajoon;

Or. de
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Tarkistus 42
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että vuoristoalueiden 
tasausmaksut ovat tuotantovaihtoehtojen 
puutteen vuoksi oikeutettuja myös pitkällä 
aikavälillä ja että tuen täydellinen 
irrottaminen tuotannosta johtaisi 
järjestelmällisesti koko alan alasajoon;

9. korostaa, että vuoristoalueiden 
luonnonolosuhteista johtuvat haitat ja 
toiminnan harjoittamisen vaikeudesta 
aiheutuvat lisäkustannukset ovat 
tuotantovaihtoehtojen puutteen vuoksi 
oikeutettuja myös pitkällä aikavälillä ja että 
tuen täydellinen irrottaminen tuotannosta 
johtaisi järjestelmällisesti koko alan 
alasajoon;

Or. fr

Tarkistus 43
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että vuoristoalueiden 
tasausmaksut ovat tuotantovaihtoehtojen 
puutteen vuoksi oikeutettuja myös pitkällä 
aikavälillä ja että tuen täydellinen 
irrottaminen tuotannosta johtaisi 
järjestelmällisesti koko alan alasajoon;

9. korostaa, että vuoristoalueiden 
ensisijaisesti tuotanto- ja 
jalostusyrityksille määritetyt tasausmaksut 
ovat tuotantovaihtoehtojen puutteen vuoksi 
oikeutettuja myös pitkällä aikavälillä ja että 
tuen täydellinen irrottaminen tuotannosta 
johtaisi järjestelmällisesti koko alan 
alasajoon;

Or. fr

Tarkistus 44
Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että vuoristoalueiden 
tasausmaksut ovat tuotantovaihtoehtojen 
puutteen vuoksi oikeutettuja myös pitkällä 
aikavälillä ja että tuen täydellinen 
irrottaminen tuotannosta johtaisi 
järjestelmällisesti koko alan alasajoon;

9. korostaa, että vuoristoalueiden ja 
ylänköjen (ylänköjen maatalous) 
tasausmaksut ovat tuotantovaihtoehtojen 
puutteen vuoksi oikeutettuja myös pitkällä 
aikavälillä ja että tuen täydellinen 
irrottaminen tuotannosta johtaisi 
järjestelmällisesti koko alan alasajoon;

Or. de

Tarkistus 45
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii lisäämään nuorten viljelijöiden 
tukea ja toteuttamaan miesten ja naisten 
yhtäläiset mahdollisuudet (erityisesti 
perheiden tuen ja osa-aikajärjestelyjen 
avulla) olemassaoloa määräävinä tekijöinä;

10. vaatii lisäämään nuorten mies- ja 
naispuolisten viljelijöiden tukea ja 
toteuttamaan miesten ja naisten yhtäläiset 
mahdollisuudet (erityisesti perheiden tuen,
kokoaikaisuutta koskevien järjestelyjen, 
osa-aikajärjestelyjen, 
palkkayhdistelmämallien, 
sivuansiomallien, perheen ja työelämän 
yhdistettävyyden ja perheen perustamisen 
avulla) olemassaoloa määräävinä tekijöinä; 
vaatii komissiota laatimaan ”Flexicurity”-
joustoturvaa koskevien ajatusten ja 
hankkeiden puitteissa asianosaisten 
toimijoiden kanssa lähestymistapoja;

Or. de

Tarkistus 46
Agnes Schierhuber

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii lisäämään nuorten viljelijöiden 
tukea ja toteuttamaan miesten ja naisten 
yhtäläiset mahdollisuudet (erityisesti 
perheiden tuen ja osa-aikajärjestelyjen
avulla) olemassaoloa määräävinä tekijöinä;

10. vaatii lisäämään nuorten nais- ja 
miespuolisten viljelijöiden tukea ja 
toteuttamaan naisten ja miesten yhtäläiset 
mahdollisuudet (erityisesti perheiden tuen 
ja osa-aikatyöjärjestelyjen avulla) 
olemassaoloa määräävinä tekijöinä;

Or. de

Tarkistus 47
Maria Petre

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. vaatii lisäämään nuorten viljelijöiden 
tukea ja toteuttamaan miesten ja naisten 
yhtäläiset mahdollisuudet (erityisesti 
perheiden tuen ja osa-aikajärjestelyjen 
avulla) olemassaoloa määräävinä tekijöinä;

10. vaatii lisäämään nuorten viljelijöiden 
tukea ja toteuttamaan miesten ja naisten 
yhtäläiset mahdollisuudet ja ansiotuloja 
koskevan tasa-arvon (erityisesti perheiden 
tuen ja osa-aikajärjestelyjen avulla) 
olemassaoloa määräävinä tekijöinä;

Or. ro

Tarkistus 48
Maria Petre

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. vaatii väestörakenteen tasapainon 
säilyttämistä alueilla, jotka joutuvat usein 
kohtaamaan maaltamuutosta johtuvia 
ongelmia;

Or. ro
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Tarkistus 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että tuottajayhteisöt edistävät 
maataloustuotannon vakautta ja varmuutta 
ja niitä on tuettava nykyistä enemmän;

11. korostaa, että tuottajayhteisöt,
kollektiiviset maanviljelijöiden 
markkinointialoitteet ja alojen väliset 
kumppanuudet, jotka tuovat lisäarvoa 
alueelle yhtenäistä kehitystä koskevan 
lähestymistavan avulla (esimerkiksi 
LEADER-ryhmät), edistävät 
maataloustuotannon vakautta ja varmuutta 
ja niitä on tuettava nykyistä enemmän;

Or. en

Tarkistus 50
Agnes Schierhuber

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että tuottajayhteisöt edistävät 
maataloustuotannon vakautta ja varmuutta 
ja niitä on tuettava nykyistä enemmän;

11. korostaa, että tuottajayhteisöt ja 
viljelijöiden osuuskunnat edistävät 
maataloustuotannon vakautta ja
tulotilannetta markkinoilla ja tässä 
mielessä niitä on tuettava nykyistä 
enemmän;

Or. de

Tarkistus 51
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että tuottajayhteisöt edistävät 
maataloustuotannon vakautta ja varmuutta 
ja niitä on tuettava nykyistä enemmän;

11. korostaa, että tuottajayhteisöt käsitteen 
laajassa merkityksessä (taloudelliset 
etuyhtymät, maidon toimittajat, 
jalostusosuuskunnat, Pk-yritykset jne.)
edistävät maataloustuotannon vakautta ja 
varmuutta ja niitä on tuettava nykyistä 
enemmän;

Or. fr

Tarkistus 52
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että tuottajayhteisöt edistävät 
maataloustuotannon vakautta ja varmuutta 
ja niitä on tuettava nykyistä enemmän;

11. korostaa, että tuottajayhteisöt edistävät 
maataloustuotannon vakautta ja varmuutta 
ja niitä on tuettava nykyistä enemmän 
kestävää maanviljelyä koskevia 
strategioita noudattaen;

Or. de

Tarkistus 53
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii erityistä rahallista tukea 
maitotaloudelle, jolla on vaihtoehtoisten 
tuotantomahdollisuuksien puuttuessa 
keskeinen rooli vuoristoalueiden kannalta; 
vaatii maitokiintiöiden uudistuksen 
yhteydessä "pehmeää laskua" 
vuoristoalueille sekä lisätoimia kielteisten 

12. vaatii erityistä rahallista tukea 
maitotaloudelle, jolla on vaihtoehtoisten 
tuotantomahdollisuuksien puuttuessa 
keskeinen rooli vuoristoalueiden kannalta; 
vaatii maitokiintiöiden uudistuksen 
yhteydessä "pehmeää laskua" 
vuoristoalueille sekä lisätoimia (erityisesti 



AM\725437FI.doc 27/56 PE407.640v01-00

FI

vaikutusten lieventämiseksi; tasausmaksuja) kielteisten vaikutusten 
lieventämiseksi, koska kyseisillä toimilla 
jätetään välttämätöntä liikkumavaraa 
käyttöön otetuille sopeuttamisprosesseille
ja säilytetään perusta kokonaisvaltaiselle 
viljelylle, minkä yhteydessä olisi asetettava
lisävaroja saataville ensimmäisen pilarin 
mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 54
Agnes Schierhuber

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii erityistä rahallista tukea 
maitotaloudelle, jolla on vaihtoehtoisten 
tuotantomahdollisuuksien puuttuessa 
keskeinen rooli vuoristoalueiden kannalta; 
vaatii maitokiintiöiden uudistuksen 
yhteydessä "pehmeää laskua" 
vuoristoalueille sekä lisätoimia kielteisten 
vaikutusten lieventämiseksi;

12. vaatii erityistä rahallista tukea 
maitotaloudelle, jolla on vaihtoehtoisten 
tuotantomahdollisuuksien puuttuessa 
keskeinen rooli vuoristoalueiden kannalta; 
vaatii maitokiintiöiden uudistuksen 
yhteydessä turvaamaan tämän 
toimeentulon varmistavan tuotantoalan 
kestävällä tavalla erityisesti maitolehmistä 
maksettavan palkkion kaltaisten 
lisävälineiden osalta;

Or. de

Tarkistus 55
Richard Seeber

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii erityistä rahallista tukea 
maitotaloudelle, jolla on vaihtoehtoisten 
tuotantomahdollisuuksien puuttuessa 
keskeinen rooli vuoristoalueiden kannalta; 

12. vaatii erityistä rahallista tukea 
maitotaloudelle, jolla on vaihtoehtoisten 
tuotantomahdollisuuksien puuttuessa 
keskeinen rooli vuoristoalueiden kannalta; 
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vaatii maitokiintiöiden uudistuksen 
yhteydessä "pehmeää laskua" 
vuoristoalueille sekä lisätoimia kielteisten 
vaikutusten lieventämiseksi;

vaatii maitokiintiöiden uudistuksen 
yhteydessä turvaamaan tämän 
toimeentulon varmistavan tuotantoalan 
kestävällä tavalla erityisesti maitolehmistä 
maksettavan palkkion kaltaisten 
lisävälineiden osalta;

Or. de

Tarkistus 56
Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii erityistä rahallista tukea 
maitotaloudelle, jolla on vaihtoehtoisten 
tuotantomahdollisuuksien puuttuessa 
keskeinen rooli vuoristoalueiden kannalta; 
vaatii maitokiintiöiden uudistuksen 
yhteydessä "pehmeää laskua" 
vuoristoalueille sekä lisätoimia kielteisten 
vaikutusten lieventämiseksi;

12. vaatii erityistä rahallista tukea 
maitotaloudelle, jolla on vaihtoehtoisten 
tuotantomahdollisuuksien puuttuessa 
keskeinen rooli vuoristoalueiden,
ylänköalueiden ja sellaisten alueiden 
kannalta, joilla esiintyy 
luonnonolosuhteista ja maantieteellisistä 
olosuhteista johtuvia haittoja; vaatii 
maitokiintiöiden uudistuksen yhteydessä 
"pehmeää laskua" vuoristoalueille, 
ylänköalueille ja huonommassa asemassa 
oleville alueille sekä lisätoimia kielteisten 
vaikutusten lieventämiseksi;

Or. de

Tarkistus 57
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. vaatii erityistä rahallista tukea 
maitotaloudelle, jolla on vaihtoehtoisten 
tuotantomahdollisuuksien puuttuessa 

12. vaatii erityistä rahallista tukea 
maitotaloudelle (maitoyritykset ja 
maidonjalostusyritykset), jolla on 
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keskeinen rooli vuoristoalueiden kannalta; 
vaatii maitokiintiöiden uudistuksen 
yhteydessä "pehmeää laskua" 
vuoristoalueille sekä lisätoimia kielteisten 
vaikutusten lieventämiseksi;

vaihtoehtoisten tuotantomahdollisuuksien 
puuttuessa keskeinen rooli 
vuoristoalueiden kannalta; vaatii 
maitokiintiöiden uudistuksen yhteydessä 
"pehmeää laskua" vuoristoalueille sekä 
lisätoimia kielteisten vaikutusten 
lieventämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. vaatii jäsenvaltioita perustamaan 
kestävän ja mukautetun vuoristoalueiden 
maanviljelyn tukemista korostavia 
hehtaarikohtaisia lisämaksuja 
luomuviljelylle ja laajaperäiselle 
laidunmaan hoidolle sekä tukemaan eri 
eläinlajeille soveltuvia 
eläintenpitorakennuksia koskevia 
investointeja;

Or. en

Tarkistus 59
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. muistuttaa, että vuoristoalueiden pk-
yritykset tuottavat perinteisen tiedon ja 
valmistusmenetelmien nykyaikaisen 
käytön avulla laatutuotteita ja ne ovat 
keskeisiä tekijöitä työpaikkojen kannalta, 
minkä vuoksi ne on otettava huomioon 

13. muistuttaa, että vuoristoalueiden 
yritykset tuottavat perinteisen tiedon ja 
valmistusmenetelmien nykyaikaisen 
käytön avulla laatutuotteita ja ne ovat 
keskeisiä tekijöitä työpaikkojen kannalta, 
minkä vuoksi ne on otettava huomioon 
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EU:n tukijärjestelmissä; EU:n tukijärjestelmissä;

Or. fr

Tarkistus 60
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. pyytää erityisiä tukitoimia 
lisääntyneiden kustannusten ja rasitteiden 
vuoksi erityisesti maidon ja 
maitotuotteiden kuljetukseen laaksoissa; 
toivoo maitolehmiä koskevan rahaston
perustamista vuoristoalueita varten; 

Or. de

Tarkistus 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa tyypillisten (laatu)tuotteiden 
kaikki alat kattavaa merkitystä; vaatii, että 
"strategiaan" sisällytetään toimia tällaisten 
tuotteiden ja niiden valmistusmenetelmien 
suojelemiseksi;

14. korostaa tyypillisten alueellisten ja 
perinteisten (laatu)tuotteiden kaikki alat 
kattavaa merkitystä; vaatii, että 
"strategiaan" sisällytetään toimia tällaisten 
tuotteiden merkitsemisen suojelemisen ja
niiden valmistusmenetelmien suojelemisen 
edistämiseksi asetusten 509/2006 ja 
510/2006 mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 62
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa tyypillisten (laatu)tuotteiden 
kaikki alat kattavaa merkitystä; vaatii, että 
"strategiaan" sisällytetään toimia tällaisten 
tuotteiden ja niiden valmistusmenetelmien 
suojelemiseksi; 

14. korostaa tyypillisten (laatu)tuotteiden 
kaikki alat kattavaa merkitystä; vaatii, että 
"strategiaan" sisällytetään toimia tällaisten 
tuotteiden ja niiden valmistusmenetelmien 
suojelemiseksi; vaatii, että EU:n 
tukiohjelmiin sisällytetään erityinen 
määritelmä, joka mahdollistaa 
korkealaatuisten elintarvikkeiden
(esimerkiksi luonnonlaitumilla 
laiduntaneiden nautojen maidosta 
valmistetut juustot, viljelystilojen juustot, 
laadukas liha) tukemisen;

Or. de

Tarkistus 63
Bernadette Bourzai

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa tyypillisten (laatu)tuotteiden 
kaikki alat kattavaa merkitystä; vaatii, että 
"strategiaan" sisällytetään toimia tällaisten 
tuotteiden ja niiden valmistusmenetelmien 
suojelemiseksi;

14. korostaa tyypillisten (laatu)tuotteiden 
kaikki alat kattavaa merkitystä; vaatii, että 
"strategiaan" sisällytetään toimia tällaisten 
tuotteiden ja niiden valmistusmenetelmien 
suojelemiseksi ja tukemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 64
Katerina Batzeli

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa tyypillisten (laatu)tuotteiden 
kaikki alat kattavaa merkitystä; vaatii, että 
"strategiaan" sisällytetään toimia tällaisten 
tuotteiden ja niiden valmistusmenetelmien 
suojelemiseksi;

14. korostaa tyypillisten (laatu)tuotteiden 
kaikki alat kattavaa merkitystä; vaatii, että 
"strategiaan" sisällytetään toimia tällaisten 
tuotteiden ja niiden valmistusmenetelmien 
ja sertifioinnin suojelemiseksi ja jotta 
varmistettaisiin se, että niistä ei tehdä 
jäljitelmiä;

Or. el

Tarkistus 65
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan viljelijäryhmiä ja paikallisia 
yhteisöjä, jotta ne voivat laatia alueellisia 
laatumerkintöjä kuten 14 artiklassa 
esitetään; huomauttaa, että tukea olisi 
annettava paremman tiedotuksen ja 
tarkoituksenmukaisen viljelijöille ja 
paikallisten elintarvikkeiden 
jalostuslaitosten henkilökunnalle 
suunnatun koulutuksen muodossa sekä 
avustamalla taloudellisesti paikallisten 
elintarvikkeiden jalostuslaitosten 
perustamista ja ensimmäisiä 
myynninedistämiskampanjoita;

Or. en

Tarkistus 66
Agnes Schierhuber

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. vaatii muita huonomassa asemassa 
oleville aluille vuoristoalueet mukaan 
lukien omaa rahastoa (esimerkiksi toisen 
pilarin varojen avulla, jotka ovat 
käyttämättä kansallisen osarahoituksen 
puutteen vuoksi);

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 67
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. vaatii muita huonomassa asemassa 
oleville aluille vuoristoalueet mukaan 
lukien omaa rahastoa (esimerkiksi toisen 
pilarin varojen avulla, jotka ovat 
käyttämättä kansallisen osarahoituksen 
puutteen vuoksi);

15. vaatii muita huonomassa asemassa 
oleville aluille vuoristoalueet mukaan 
lukien omaa rahastoa (yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistukseen 
kuuluvan ensimmäisen pilarin 
käyttämättömistä varoista);

Or. es

Tarkistus 68
Agnes Schierhuber

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii, että asetukseen (EY) N:o 
1782/2003 sisältyvän 69 artiklan avulla 
taataan rahallinen tuki vuoristoalueille ja 
sen konkreettinen ja ei-byrokraattinen 
saanti, ja vaatii 69 artiklan mukaisten 
varojen ylärajan nostamista 20 %:iin;

16. vaatii, että asetukseen (EY) N:o 
1782/2003 sisältyvän 69 artiklan avulla 
taataan rahallinen tuki vuoristoalueille ja 
muille huonommassa asemassa oleville 
alueille ja kyseisen tuen konkreettinen ja 
ei-byrokraattinen saanti;
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Or. de

Tarkistus 69
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii, että asetukseen (EY) N:o 
1782/2003 sisältyvän 69 artiklan avulla 
taataan rahallinen tuki vuoristoalueille ja 
sen konkreettinen ja ei-byrokraattinen 
saanti, ja vaatii 69 artiklan mukaisten 
varojen ylärajan nostamista 20 %:iin;

16. vaatii, että asetukseen (EY) N:o 
1782/2003 sisältyvän 69 artiklan avulla 
taataan rahallinen tuki vuoristoalueille ja 
sen konkreettinen ja ei-byrokraattinen 
saanti;

Or. es

Tarkistus 70
Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii, että asetukseen (EY) N:o 
1782/2003 sisältyvän 69 artiklan avulla 
taataan rahallinen tuki vuoristoalueille ja 
sen konkreettinen ja ei-byrokraattinen 
saanti, ja vaatii 69 artiklan mukaisten 
varojen ylärajan nostamista 20 %:iin;

16. vaatii, että asetukseen (EY) N:o 
1782/2003 sisältyvän 69 artiklan avulla 
taataan rahallinen tuki vuoristoalueille ja 
sen konkreettinen ja ei-byrokraattinen 
saanti;

Or. de

Tarkistus 71
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii, että asetukseen (EY) N:o 
1782/2003 sisältyvän 69 artiklan avulla 
taataan rahallinen tuki vuoristoalueille ja 
sen konkreettinen ja ei-byrokraattinen 
saanti, ja vaatii 69 artiklan mukaisten
varojen ylärajan nostamista 20 %:iin;

16. vaatii, että asetukseen (EY) N:o 
1782/2003 sisältyvän 69 artiklan avulla 
taataan rahallinen tuki vuoristoalueille ja 
sen konkreettinen ja ei-byrokraattinen 
saanti, ja vaatii varojen ylärajan 
saattamista erityisen huonossa asemassa 
olevien alueiden tarpeiden mukaiseksi;

Or. de

Tarkistus 72
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii, että asetukseen (EY) N:o 
1782/2003 sisältyvän 69 artiklan avulla 
taataan rahallinen tuki vuoristoalueille ja 
sen konkreettinen ja ei-byrokraattinen 
saanti, ja vaatii 69 artiklan mukaisten 
varojen ylärajan nostamista 20 %:iin;

16. vaatii, että asetukseen (EY) N:o 
1782/2003 sisältyvän 69 artiklan avulla 
taataan kohdistettu ja erityinen rahallinen 
tuki vuoristoalueille ja sen konkreettinen ja 
ei-byrokraattinen saanti, ja vaatii 69 
artiklan mukaisten varojen ylärajan 
nostamista 20 %:iin;

Or. de

Tarkistus 73
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. vaatii, että asetukseen (EY) N:o 
1782/2003 sisältyvän 69 artiklan avulla 
taataan rahallinen tuki vuoristoalueille ja 
sen konkreettinen ja ei-byrokraattinen 
saanti, ja vaatii 69 artiklan mukaisten 

16. vaatii, että erityisesti asetukseen (EY) 
N:o 1782/2003 sisältyvän 69 artiklan 
avulla taataan rahallinen tuki 
vuoristoalueille ja sen konkreettinen ja ei-
byrokraattinen saanti, ja vaatii 69 artiklan 
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varojen ylärajan nostamista 20 %:iin; mukaisten varojen ylärajan nostamista 20 
%:iin;

Or. fr

Tarkistus 74
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että poikkeustoimia ja 
erityisiä tukitoimia saa suunnata 
ainoastaan erityisen huonossa asemassa 
oleville alueille ja että kyseiset toimet saa 
johtaa kilpailun vääristymiseen 
maatalousmarkkinoilla;

Or. de

Tarkistus 75
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii, että vuoristoalueilla eläimiä 
jalostavien ja pitävien tilanne otetaan 
huomioon eläinten terveyttä, eläinsuojelua 
ja jalostuksen edistämistä koskevien 
säännösten yhteydessä;

17. vaatii, että vuoristoalueilla karjaa 
jalostavien ja eläimiä pitävien tilanne 
otetaan huomioon erityisesti kotoperäisten 
karjarotujen osalta eläinten terveyttä, 
eläinsuojelua ja jalostuksen edistämistä 
koskevien säännösten yhteydessä
(jalostusohjelmat, kantakirjat sääntöjen 
noudattamista koskevat tarkastukset jne.);

Or. de
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Tarkistus 76
Maria Petre

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii, että vuoristoalueilla eläimiä 
jalostavien ja pitävien tilanne otetaan 
huomioon eläinten terveyttä, eläinsuojelua 
ja jalostuksen edistämistä koskevien 
säännösten yhteydessä;

17. vaatii, että vuoristoalueilla eläimiä 
jalostavien ja pitävien tilanne otetaan 
huomioon heitä koskettavien nykyisten 
vaarojen ja paineiden vuoksi eläinten 
terveyttä, eläinsuojelua ja jalostuksen 
edistämistä koskevien säännösten 
yhteydessä; 

Or. ro

Tarkistus 77
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. painottaa, että komissio vaikuttaa 
kilpailupolitiikkansa ja kansainvälistä 
kauppaa koskevien toimiensa puitteissa 
vuoristoalueiden kehitykseen; vaatii tässä 
yhteydessä komissiota puuttumaan 
tulevien sopeutusten yhteydessä kyseisten 
alueiden tarpeisiin kohdistetummalla ja 
tehokkaammalla tavalla erityisesti 
Maailman kauppajärjestön neuvottelujen, 
valtiontukea koskevan sääntelyn 
joustavuuden ja yleishyödyllisten julkisten 
palvelujen kilpailulaissa huomioon 
ottamisen osalta;

Or. de
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Tarkistus 78
Ioannis Gklavakis

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. vaatii, että karjankasvattajat niillä 
vuoristoalueilla, joilla on tapahtunut 
metsäpaloja, otetaan erityisesti huomioon, 
koska kyseisten alueiden laidunmaita 
voidaan käyttää palosta seuraavien viiden 
vuoden ajan vain rajoitetusti ja erityisellä 
varovaisuudella;

Or. el

Tarkistus 79
Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. vaatii, että "strategiassa" käsitellään 
vuoristoalueiden maisemamuotoja 
(laitumet, suojametsät, korkea vuoristo ja 
niityt) ja laitumille, laiduntamiselle ja 
metsille kehitetään kestäviä käyttömalleja 
ei-toivottujen ilmiöiden (erityisesti 
liiallisen laiduntamisen) välttämiseksi;

18. vaatii, että "strategiassa" käsitellään 
vuoristoalueiden maisemamuotoja 
(laitumet, suojametsät, korkea vuoristo, 
ylängöt ja niityt) ja laitumille, 
laiduntamiselle ja metsille ja muille 
huonommassa asemassa oleville herkille 
alueille kehitetään kestäviä käyttömalleja 
ei-toivottujen ilmiöiden (erityisesti 
liiallisen laiduntamisen) välttämiseksi;

Or. de

Tarkistus 80
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. vaatii, että "strategiassa" käsitellään 
vuoristoalueiden maisemamuotoja 
(laitumet, suojametsät, korkea vuoristo ja
niityt) ja laitumille, laiduntamiselle ja 
metsille kehitetään kestäviä käyttömalleja 
ei-toivottujen ilmiöiden (erityisesti 
liiallisen laiduntamisen) välttämiseksi;

18. vaatii, että "strategiassa" käsitellään 
vuoristoalueiden maisemamuotoja 
(laitumet, suojametsät, korkea vuoristo ja 
niityt) ja laitumille, laiduntamiselle ja 
metsille kehitetään kestäviä käyttömalleja 
ei-toivottujen ilmiöiden (erityisesti 
laiduntamisen lopettaminen, josta seuraa 
maa-alueen villiintyminen tai liiallinen 
laiduntaminen) välttämiseksi;

Or. de

Tarkistus 81
Katerina Batzeli

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. vaatii, että "strategiassa" käsitellään 
vuoristoalueiden maisemamuotoja 
(laitumet, suojametsät, korkea vuoristo ja 
niityt) ja laitumille, laiduntamiselle ja 
metsille kehitetään kestäviä käyttömalleja 
ei-toivottujen ilmiöiden (erityisesti 
liiallisen laiduntamisen) välttämiseksi;

18. vaatii, että "strategiassa" käsitellään 
vuoristoalueiden maisemamuotoja 
(laitumet, suojametsät, korkea vuoristo,
niityt ja alueet, joilla on erityistä 
maisemallista arvoa) ja laitumille, 
laiduntamiselle ja metsille kehitetään 
kannustimia, jotka koskevat niiden 
suojelua ja kestäviä käyttömalleja niiden 
arvon nostamiseksi ja jotta ne voisivat 
uusiutua, niiden suojelemiseksi 
eroosiolta, vesivarojen järkevän hallinnan 
edistämiseksi ja ei-toivottujen ilmiöiden 
(erityisesti liiallisen laiduntamisen) 
välttämiseksi;

Or. el
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Tarkistus 82
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa lajien moninaisuuden 
säilyttämisen yhteydessä tarvetta perustaa 
tietokanta, jossa säilytetään eläin- ja 
kasvilajien alkuperäistä geenimateriaalia, 
erityisesti alkuperäisten tuotantoeläinten 
ja vuoristokasvillisuuden osalta; pyytää 
komissiota selvittämään, onko 
mahdollista käynnistää kansainvälinen 
toimintasuunnitelma ja jos on, millä 
tavoin;

Or. de

Tarkistus 83
Czesław Adam Siekierski

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. painottaa, että joillain
vuoristoalueilla EU:ssa ja erityisesti 
uusissa jäsenvaltioissa väestökatoa ja
paikallisen väestön sosiaalisen toiminnan 
vähenemistä koskeva vaara kasvaa 
jatkuvasti ja että kyseisiä alueita uhkaa 
myös maanviljelyn vähentyminen tai jopa 
loppuminen, mikä aiheuttaisi kyseisten 
alueiden maisemakuvan ja ekosysteemin 
muuttumisen;

Or. pl
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Tarkistus 84
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. painottaa, että laidunmaista 
maksettavat palkkiot ovat välttämättömiä 
maanviljelyn jatkumiselle vuoristoalueilla 
ja näin ollen kyseiset palkkiot on 
säilytettävä;

Or. fr

Tarkistus 85
Ioannis Gklavakis

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää erittäin tärkeänä pitkän aikavälin 
metsästrategiaa, jossa otetaan huomioon 
luonnon kiertokulku ja metsäyhteisön 
luonnollinen koostumus ja luodaan 
kriisitilanteissa (esim. myrskyt) 
käytettäviä korvausmekanismeja sekä 
integroidun metsätalouden kannustimia;

19. pitää erittäin tärkeänä pitkän aikavälin 
metsästrategiaa, jossa otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen vaikutukset, luonnon 
kiertokulku ja metsäyhteisön luonnollinen 
koostumus ja luodaan mekanismeja 
kriisien välttämiseksi, niiden 
käsittelemiseksi ja niiden seurausten 
korvaamiseksi (esim. myrskyt) sekä 
integroidun metsätalouden kannustimia;

Or. el

Tarkistus 86
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. pitää erittäin tärkeänä pitkän aikavälin 19. pitää erittäin tärkeänä pitkän aikavälin 
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metsästrategiaa, jossa otetaan huomioon 
luonnon kiertokulku ja metsäyhteisön 
luonnollinen koostumus ja luodaan 
kriisitilanteissa (esim. myrskyt) käytettäviä 
korvausmekanismeja sekä integroidun 
metsätalouden kannustimia;

metsästrategiaa, jossa otetaan huomioon 
luonnon kiertokulku ja metsäyhteisön 
luonnollinen koostumus ja luodaan 
kriisitilanteissa (esim. myrskyt) käytettäviä 
korvausmekanismeja sekä integroidun 
metsätalouden kannustimia; huomauttaa 
mahdollisuuksista, joilla vuoristoalueilta 
saatua puutavaraa ja puutuotteita 
voidaan muuntaa ja niiden arvoa voidaan 
nostaa kestävällä tavalla 
(korkealaatuisina tuotteina, joiden 
kuljetuskustannukset ovat vähäiset ja 
näin ollen niiden osalta saadaan 
hiilidioksidipäästöjä koskevia säästöjä, 
rakennusmateriaaleina ja toisen 
sukupolven biopolttoaineina);

Or. de

Tarkistus 87
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. huomauttaa kestävän metsänhoidon 
mahdollisuuksista, joita saadaan 
perustamalla puutavaran arvoa nostavia 
ketjuja, joiden avulla luodaan ja 
säilytetään puiden hakkuusta
lopputuotteita koskevaan vaiheeseen 
saakka suuri määrä korkeatasoisia 
työpaikkoja;

Or. de

Tarkistus 88
Katerina Batzeli

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. katsoo, että vuoristoalueilla on 
pyrittävä hoitometsien erottamisen 
edistämiseen ja on jo turvallisuussyistä 
otettava käyttöön tienkäyttövelvollisuus;

21. katsoo, että vuoristoalueilla on 
pyrittävä hoitometsien erottamisen 
edistämiseen, tutkittava jokaisen alueen 
osalta mahdollisuus valvotun ja tietyillä 
ehdoilla metsäalueilla tapahtuvan
laiduntamisen sallimiseen ja on jo 
turvallisuussyistä otettava käyttöön 
tienkäyttövelvollisuus;

Or. el

Tarkistus 89
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. muistuttaa, että vuoret toimivat 
luonnollisina esteinä, minkä vuoksi rajat 
ylittävä yhteistyö ja sen tukeminen 
yhteisiin ongelmiin (kuten 
ilmastonmuutokseen, eläintauteihin, 
lajikuolemiin) liittyen ovat keskeisellä 
sijalla;

22. muistuttaa, että vuoret toimivat 
luonnollisina esteinä ja muodostavat usein 
myös kansallisia esteitä, minkä vuoksi 
rajat ylittävä, ylikansallinen ja alueiden 
välinen yhteistyö ja sen tukeminen 
yhteisiin ongelmiin (kuten 
ilmastonmuutokseen, eläintauteihin, 
lajikuolemiin) liittyen ovat keskeisellä 
sijalla;

Or. de

Tarkistus 90
Maria Petre

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää myönteisinä toimia, joilla pyritään 
kestävään matkailuun, sekä luonnon 

23. pitää myönteisinä toimia, joilla pyritään 
kestävään matkailuun, sekä luonnon 
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käyttämistä tehokkaasti "taloudellisena 
etuna" vapaa-ajan ja urheilun kestävien 
mallien avulla; korostaa luonnon käyttäjien 
roolia, kun käyttäjät luontoa 
kunnioittamalla edistävät omaa terveyttään;

käyttämistä tehokkaasti "taloudellisena 
etuna" vapaa-ajan ja urheilun kestävien ja 
samalla perinteisten mallien avulla, joissa 
otetaan paikalliset erityispiirteet 
huomioon; korostaa luonnon käyttäjien 
roolia, kun käyttäjät luontoa 
kunnioittamalla edistävät omaa terveyttään;

Or. ro

Tarkistus 91
Markus Pieper

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. ehdottaa, että maaseudun 
kehittämistä koskevat toimet ja 
rakenteellinen tuki yhdistetään ja että 
kehitetään yhdenmukaisia ohjelmia;

Or. de

Tarkistus 92
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. korostaa, että viljelyyn ja tuotantoon 
soveltumattomia alueita on hyödynnettävä 
ja tuettava parhaalla mahdollisella tavalla 
metsänhoidon, kestävän metsästyksen, 
kalastuksen jne. avulla villiintymisen 
välttämiseksi;

24. korostaa, että viljelyyn ja tuotantoon 
soveltumattomia alueita on hyödynnettävä 
ja tuettava parhaalla mahdollisella tavalla 
metsänhoidon, kestävän metsästyksen, 
kalastuksen jne. avulla villiintymisen 
välttämiseksi ja metsäpalovaarojen, 
eroosion ja luonnon monimuotoisuuden 
menettämisen estämiseksi;

Or. de
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Tarkistus 93
Ioannis Gklavakis

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. korostaa, että viljelyyn ja tuotantoon 
soveltumattomia alueita on hyödynnettävä 
ja tuettava parhaalla mahdollisella tavalla 
metsänhoidon, kestävän metsästyksen,
kalastuksen jne. avulla villiintymisen 
välttämiseksi;

24. korostaa, että viljelyyn ja tuotantoon 
soveltumattomia alueita on hyödynnettävä 
ja tuettava parhaalla mahdollisella tavalla 
metsänhoidon, kestävän metsästyksen ja 
kestävän kalastuksen jne. avulla 
villiintymisen välttämiseksi;

Or. el

Tarkistus 94
Agnes Schierhuber

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. antaa tunnustuksen menestykselle, 
jota vuoristoalueilla on saavutettu 
luonnonsuojelussa, lajien 
monimuotoisuudessa sekä elinympäristön 
hoitamisessa Natura 2000 -alueiden ja 
luonnonpuistojen määrittämisen avulla;

25. viittaa siihen, kuinka tärkeitä 
vuoristoalueet ovat luonnonsuojelulle,
lajien monimuotoisuudelle sekä 
elinympäristön hoitamiselle, mutta
painottaa erityisesti maanviljelyn ja 
metsätalouden säilyttämisen tarvetta 
Natura 2000 -alueilla ja 
luonnonpuistoissa; 

Or. de

Tarkistus 95
Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. antaa tunnustuksen menestykselle, jota 25. antaa tunnustuksen menestykselle, jota 
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vuoristoalueilla on saavutettu 
luonnonsuojelussa, lajien 
monimuotoisuudessa sekä elinympäristön 
hoitamisessa Natura 2000 -alueiden ja 
luonnonpuistojen määrittämisen avulla;

vuoristoalueilla ja ylängöillä on saavutettu 
luonnonsuojelussa, lajien 
monimuotoisuudessa sekä elinympäristön 
hoitamisessa Natura 2000 -alueiden ja 
luonnonpuistojen määrittämisen avulla;

Or. de

Tarkistus 96
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. antaa tunnustuksen menestykselle, jota 
vuoristoalueilla on saavutettu 
luonnonsuojelussa, lajien 
monimuotoisuudessa sekä elinympäristön 
hoitamisessa Natura 2000 -alueiden ja 
luonnonpuistojen määrittämisen avulla;

25. antaa tunnustuksen menestykselle, jota 
vuoristoalueilla on saavutettu 
luonnonsuojelussa, lajien 
monimuotoisuudessa sekä elinympäristön 
hoitamisessa Natura 2000 -alueiden ja 
luonnonpuistojen määrittämisen avulla ja 
kehottaa luomaan enemmän yhteyksiä 
kyseisten alueiden välille niin, että 
viljelyalueilla aletaan käyttää 
minimistandardia ekologisista syistä 
korvattaville maa-aloille (mahdollisesti 
viisi prosenttia);

Or. de

Tarkistus 97
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. vaatii komissiota tukemaan 
vuoristoalueiden sisällyttämistä 
suojeltavaan maailman luonnonperintöön 
parhaalla mahdollisella tavalla ja vaatii sitä 
hyödyntämään vuoristoalueiden suojeluun 

26. vaatii komissiota tukemaan 
vuoristoalueiden sisällyttämistä 
suojeltavaan maailman luonnonperintöön 
parhaalla mahdollisella tavalla ja vaatii sitä 
hyödyntämään vuoristoalueiden suojeluun 
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liittyvät kansainväliset mahdollisuutensa 
(esimerkiksi Alppeja ja Karpaatteja 
koskevan yleissopimuksen ja sen 
pöytäkirjojen ratifioinnin kautta); antaa 
tunnustuksen vuoristoalueita tukevien 
organisaatioiden ja tutkimuslaitosten 
työlle;

liittyvät kansainväliset mahdollisuutensa;

Or. de

Tarkistus 98
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. viittaa ainutlaatuisiin vesiesiintymiin ja 
lähteisiin, joita on käytettävä luonnollisina 
kastelujärjestelminä sekä juomaveden ja 
energian saantiin kestävällä tavalla;

27. viittaa ainutlaatuisiin vesiesiintymiin ja 
lähteisiin, joita on käytettävä luonnollisina 
kastelujärjestelminä sekä juomaveden ja 
energian saantiin kestävällä tavalla; 
korostaa tässä yhteydessä, ja jotta 
vältettäisiin mahdollisia ristiriitoja, 
tarvetta ratkaisujen löytämiseen 
yhteistyössä vesiesiintymien käyttämiseksi 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti 
alueilla;

Or. de

Tarkistus 99
Bernadette Bourzai

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. viittaa ainutlaatuisiin vesiesiintymiin ja 
lähteisiin, joita on käytettävä luonnollisina 
kastelujärjestelminä sekä juomaveden ja 
energian saantiin kestävällä tavalla;

27. viittaa ainutlaatuisiin vesiesiintymiin ja 
lähteisiin, joita on käytettävä luonnollisina 
kastelujärjestelminä sekä juomaveden ja 
energian saantiin kestävällä tavalla; 
korostaa, että yläjuoksulla ja alajuoksulla
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asuvien asukkaiden välinen solidaarisuus
on tärkeää kyseisten esiintymien 
hallitsemisessa;

Or. fr

Tarkistus 100
Ioannis Gklavakis

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. viittaa ainutlaatuisiin vesiesiintymiin ja 
lähteisiin, joita on käytettävä luonnollisina 
kastelujärjestelminä sekä juomaveden ja 
energian saantiin kestävällä tavalla;

27. viittaa ainutlaatuisiin vesiesiintymiin ja 
lähteisiin, joita on käytettävä luonnollisina 
kastelujärjestelminä sekä juomaveden ja 
energian saantiin ja kylpylämatkailua 
varten kestävällä tavalla;

Or. el

Tarkistus 101
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. kehottaa komissiota jatkamaan 
Alppeja koskevaan yleissopimukseen 
kuuluvan vuoristoalueiden maataloutta 
käsittelevän pöytäkirjan täytäntöönpanoa 
tiiviissä yhteistyössä Alppeja koskevan 
yleissopimuksen parissa työskentelevien 
elinten kanssa, tukemaan
vuoristomaanviljelyn verkottamista 
muiden toimintalohkojen kanssa 
parhaalla mahdollisella tavalla ja tässä
yhteydessä toteuttamaan välttämättömiä 
toimia sen takaamiseksi, että Alppeja 
koskevan yleissopimuksen yhteisön 
säännöstöön kuulumattomien
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pöytäkirjojen ratifiointi saatetaan 
loppuun ja että Euroopan unioni liittyy 
Karpaatteja koskevaan yleissopimukseen 
sopimuskumppanina;

Or. de

Tarkistus 102
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa vapaaehtoisuuden merkitystä 
(etenkin vuorialueiden pelastuspalvelussa, 
katastrofisuojassa ja 
hyväntekeväisyysjärjestöissä) sekä 
palveluiden että vuoristoalueiden kulttuuri-
ja luonnonperinnön kannalta;

28. korostaa vapaaehtoisuuden merkitystä 
(etenkin vuorialueiden pelastuspalvelussa, 
katastrofisuojassa ja 
hyväntekeväisyysjärjestöissä) sekä 
palveluiden että vuoristoalueiden kulttuuri-
ja luonnonperinnön kannalta ja 
innovatiivisen yhteiskunnan sosiaalisen 
pääoman perustana;

Or. de

Tarkistus 103
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. on tyytyväinen vuoristoja koskevalle 
asialle omistautuvien järjestöjen ja 
tutkimuslaitosten työhön ja painottaa, että 
niiden asiantuntijuutta ja motivaatiota on 
hyödynnettävä strategian ja vastaavien 
toimien kehittämiseksi;

Or. de
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Tarkistus 104
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. viittaa ammattiin ja sivutoimiin 
liittyvän perus- ja jatkokoulutuksen 
edistämisen merkitykseen sekä 
tehokkaiden lähipalveluiden saantiin 
väestön säilyttämisen ja kilpailukyvyn 
kannalta; vaatii, että yleishyödyllisiin 
palveluihin liittyviä alueellisia elimiä 
tuetaan kohdennetusti;

29. viittaa ammattiin ja sivutoimiin 
liittyvän perus- ja jatkokoulutuksen 
merkitykseen sekä jo ammatillisten 
kykyjen ja mahdollisuuksien 
monipuolistamista ajatellen elinikäistä 
oppimista koskevien aloitteiden ja 
hankkeiden merkitykseen;

Or. de

Tarkistus 105
Maria Petre

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. viittaa ammattiin ja sivutoimiin 
liittyvän perus- ja jatkokoulutuksen 
edistämisen merkitykseen sekä 
tehokkaiden lähipalveluiden saantiin 
väestön säilyttämisen ja kilpailukyvyn 
kannalta; vaatii, että yleishyödyllisiin 
palveluihin liittyviä alueellisia elimiä 
tuetaan kohdennetusti;

29. viittaa koulutuksen ja ammattiin ja 
sivutoimiin liittyvän perus- ja 
jatkokoulutuksen edistämisen erityiseen 
merkitykseen sekä tehokkaiden 
lähipalveluiden saantiin väestön 
säilyttämisen ja kilpailukyvyn kannalta;
vaatii, että yleishyödyllisiin palveluihin 
liittyviä alueellisia elimiä tuetaan 
kohdennetusti erityisesti 
liikenneinfrastruktuurin alalla;

Or. ro
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Tarkistus 106
Katerina Batzeli

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. vaatii poistamaan digitaalisen kuilun
ja asettamaan tutkimuksen puiteohjelmien 
tulokset (kuten "sähköisen hallinnon") 
saataville;·

30. vaatii, että maisemien säilyttämiseen 
ja vaikeapääsyisten vuoristoalueiden 
infrastruktuurin vahvistamiseen ja 
uudenaikaistamiseen kiinnitetään 
erityistä huomiota ja että digitaalinen 
kuilu poistetaan ja tutkimuksen 
puiteohjelmien tulokset (kuten "sähköisen 
hallinnon" tulokset) asetetaan saataville;

Or. el

Tarkistus 107
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
30 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30 a. huomauttaa tehokkaiden 
paikallispalvelujen tarpeesta väestön ja 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi; kehottaa 
antamaan kohdistettua tukea
alueyhteisöille, jotka tuottavat 
yleishyödyllisiä palveluja;

Or. de

Tarkistus 108
Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
32 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. vaatii, että vuoristoalueita tuetaan 
liikenteen hallinnassa, meluntorjunnassa 
ja maiseman säilyttämisessä 
tieliikenteestä pois siirtymiseen liittyvillä 
toimilla (esimerkiksi vinjettidirektiivin 
mukaisten "herkkien alueiden" 
vahvistamisella1);

Poistetaan.

______________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/38/EY, annettu 17 päivänä 
toukokuuta 2006, verojen ja maksujen 
kantamisesta raskailta tavaraliikenteen 
ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien 
käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY 
(EUVL L 157, 9.6.2006, s. 8).

Or. de

Tarkistus 109
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. vaatii, että vuoristoalueita tuetaan 
liikenteen hallinnassa, meluntorjunnassa ja 
maiseman säilyttämisessä tieliikenteestä 
pois siirtymiseen liittyvillä toimilla 
(esimerkiksi vinjettidirektiivin mukaisten 
"herkkien alueiden" vahvistamisella;

32. vaatii, että vuoristoalueita tuetaan 
liikenteen hallinnassa, meluntorjunnassa ja 
maiseman säilyttämisessä maidon 
toimitusta koskevaa poikkeusta lukuun 
ottamatta tieliikenteestä pois siirtymiseen 
liittyvillä toimilla (esimerkiksi 
vinjettidirektiivin mukaisten "herkkien 
alueiden" vahvistamisella ;

Or. fr

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/38/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, verojen ja 
maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun 
direktiivin 1999/62/EY (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 8).  
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Tarkistus 110
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. korostaa tasankoalueiden ja 
vuoristoalueiden välisen
”siirtymävyöhykkeen” merkitystä 
korkealaatuisten yksityisten ja julkisten 
infrastruktuurilaitosten- ja palvelujen 
tarjoajana (esimerkiksi yliopistot, 
lentokentät ja sairaalat); vaatii tukitoimia 
kyseisille alueille pääsyn helpottamiseksi 
erityisesti julkisen liikenteen osalta;

Or. de

Tarkistus 111
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa, että vuoristoalueet ovat eri 
energiamuotojen älykkään käytön johdosta 
malleja eri energiamuotojen 
yhdistämiselle, energiatehokkaille 
rakentamisratkaisuille ja toisen sukupolven 
biopolttoaineille ja että näitä aloja 
koskevaa tutkimusta on tuettava;

33. korostaa, että vuoristoalueet ovat eri 
energiamuotojen älykkään käytön johdosta 
malleja eri energiamuotojen 
yhdistämiselle, energiatehokkaille 
rakentamisratkaisuille ja toisen sukupolven 
biopolttoaineille ja että näitä aloja 
koskevaa tutkimusta on tuettava; painottaa 
kuitenkin, että toisen sukupolven 
biopolttoaineiden kehittäminen ei saa 
johtaa kilpailuun sellaisten alueiden,
joille kyseisten biopolttoaineiden tuotanto 
on osoitettu (kesantomaa, vesakot jne.), ja 
välillä;

Or. fr
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Tarkistus 112
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. viittaa vuorten ja jäätiköiden 
riippuvuuteen ilmastonmuutoksesta, mutta 
samalla myös niiden potentiaaliin 
"testilaboratorioina" kehitettäessä luontoa 
jäljitteleviä ja innovatiivisia menetelmiä 
ilmaston suojelemiseksi; vaatii 
tutkimukseen ja ongelmien ratkaisuun 
liittyviä toimia;

34. viittaa vuorten ja jäätiköiden 
riippuvuuteen ilmastonmuutoksesta, mikä 
johtuu pinnanmuodostuksesta ja 
rakenteellisista heikkouksista, mutta 
samalla myös niiden potentiaaliin 
"testilaboratorioina" kehitettäessä luontoa 
jäljitteleviä ja innovatiivisia menetelmiä 
ilmaston suojelemiseksi1; vaatii komissiota 
korjaamaan vuoristoalueita syrjivää 
lähestymistapaa ja käyttämään 
prosessissa olemassa olevaa tietoa 
(esimerkiksi Alppeja koskeva yleissopimus 
ja Karpaatteja koskeva yleissopimus); 
vaatii lisäksi tutkimukseen ja ongelmien 
ratkaisuun liittyviä toimia; 
____________
1 Katso myös KOM(2007)0345.

Or. de

Tarkistus 113
Agnes Schierhuber

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii, että vuoristoalueita koskeva 
toimivalta jaetaan uudelleen niin, että 
asiasta vastaa yksi komission jäsen;

35. vaatii, että vuoristoalueita ja 
huonommassa asemassa olevia alueita 
koskevat koordinointijärjestelyt 
yhdistetään toiminnallisesti yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan ja maaseudun 
kehitystä koskevaan toiseen pilariin;

Or. de
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Tarkistus 114
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii, että vuoristoalueita koskeva 
toimivalta jaetaan uudelleen niin, että 
asiasta vastaa yksi komission jäsen;

35. vaatii, että toimivalta, joka koskee 
alueita, joilla on luonnonhaittoja, 
mukaan lukien vuoristoalueet, jaetaan 
uudelleen niin, että asiasta vastaa yksi 
komission jäsen;

Or. es

Tarkistus 115
Elisabeth Jeggle

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. vaatii, että vuoristoalueita koskeva 
toimivalta jaetaan uudelleen niin, että 
asiasta vastaa yksi komission jäsen;

35. vaatii, että vuoristoalueita ja ylänköjä 
koskeva toimivalta jaetaan uudelleen niin, 
että asiasta vastaa yksi komission jäsen;

Or. de

Tarkistus 116
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. korostaa, että kestävä maanviljely ja 
vuoristoalueiden kehitys on tärkeää 
kyseisten alueiden väestön lisäksi 
viereisten alueiden (esimerkiksi 
tasankojen) asukkaille ja näin ollen 
strategialla, jota on pyydetty, vaikutetaan 
myös näiden alueiden kestävyyteen



PE407.640v01-00 56/56 AM\725437FI.doc

FI

vesihuollon, ympäristön tasapainon, 
luonnon monimuotoisuuden, vakaan 
väestönjakautumisen ja kulttuurin 
monimuotoisuuden kannalta; vaatii 
komissiota tarkastelemaan kyseisen 
”strategian” osalta, miten 
vuoristoalueiden ja viereisten alueiden 
yhtenäistämistä koskevat nykyiset aloitteet 
voidaan sisällyttää strategiaan 
kannattavalla tavalla;

Or. de

Tarkistus 117
Michl Ebner

Päätöslauselmaesitys
35 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 b. kehottaa Maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen valiokuntaa 
valvomaan päätöslauselmaa koskevaa 
edistystä neuvostossa ja komissiossa;

Or. de
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