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Tarkistus 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. de

Perustelu

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren.
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden.
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon 
maataloustutkimusfoorumin The 
International Assessment of Agricultural 
Knowledge, Science and Technology for 
Development (IAASTD),
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Or. en

Tarkistus 15
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Eurooppa-neuvosto vahvisti 
painokkaasti kokouksessaan 
20. kesäkuuta 2008 sitoumuksensa 
saavuttaa julkisen kehitysavun yhteisenä 
tavoitteena oleva 0,56 prosenttia 
bruttokansantulosta vuoteen 2010 
mennessä ja 0,7 prosenttia vuoteen 2015 
mennessä, kuten toukokuussa 2005 
annetuissa neuvoston päätelmissä, 
kesäkuussa 2005 annetuissa Eurooppa-
neuvoston päätelmissä ja 
kehityspolitiikkaa koskevassa 
eurooppalaisessa konsensuksessa on 
sovittu. Jäsenvaltioiden ponnistelut 
saavuttaa mainittu tavoite olisi otettava 
huomioon elintarvikkeita koskevassa 
Euroopan unionin rahoitusvälineessä.

Or. en

Tarkistus 16
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Elintarvikkeiden korkeiden hintojen 
välittömien vaikutusten korjaaminen vaatii 
hyvin suurta rahoitusta. Koko 
kansainvälisen yhteisön olisi osallistuttava 
toimiin ja yhteisö aikoo osallistua niihin 
omalta osaltaan.

(7) Elintarvikkeiden korkeiden hintojen 
välittömien vaikutusten korjaaminen vaatii 
hyvin suurta rahoitusta ja aineellista tukea. 
Koko kansainvälisen yhteisön olisi 
osallistuttava toimiin ja yhteisö aikoo 
osallistua niihin omalta osaltaan.
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Or. en

Perustelu

Asianmukaisin ja tehokkain vastaus nykyiseen elintarvikekriisiin on elintarvikeavun 
lisääminen kehitysmaille.

Tarkistus 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Samat olosuhteet (eli elintarvikkeiden 
hintojen korkeus), jotka aiheuttavat 
tämän rahoitusvälineen tarpeen, johtavat 
myös maatalouden markkinamenojen 
pienenemiseen rahoituskehyksen 
otsakkeessa 2. Tämänhetkisten arvioiden 
mukaan otsakkeen 2 enimmäismäärästä 
jää kohdentamatonta marginaalia 
merkittävästi myös vuonna 2009.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 18
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Samat olosuhteet (eli elintarvikkeiden 
hintojen korkeus), jotka aiheuttavat 
tämän rahoitusvälineen tarpeen, johtavat 
myös maatalouden markkinamenojen 
pienenemiseen rahoituskehyksen 
otsakkeessa 2. Tämänhetkisten arvioiden 
mukaan otsakkeen 2 enimmäismäärästä 
jää kohdentamatonta marginaalia 
merkittävästi myös vuonna 2009.

(8) Otsakkeen 2 käytettävissä olevat varat 
on käytettävä yhteisen 
maatalouspolitiikan tarkoituksiin ja 
erityisesti vähentämään eroja uusien ja 
vanhojen jäsenvaltioiden viljelijöille 
maksettavien suorien tukien tasossa.
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Or. en

Perustelu

Otsakkeen 2 käyttämättä olevia varoja ei pidä käyttää muuhun kuin yhteisen 
maatalouspolitiikan tarkoituksiin. Uusien jäsenvaltioiden viljelijöitä on syrjitty sillä 
perusteella, että varoja ei ole riittävästi.

Tarkistus 19
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Samat olosuhteet (eli elintarvikkeiden 
hintojen korkeus), jotka aiheuttavat tämän 
rahoitusvälineen tarpeen, johtavat myös 
maatalouden markkinamenojen 
pienenemiseen rahoituskehyksen 
otsakkeessa 2. Tämänhetkisten arvioiden 
mukaan otsakkeen 2 enimmäismäärästä jää 
kohdentamatonta marginaalia merkittävästi 
myös vuonna 2009.

(8) Samat olosuhteet (eli elintarvikkeiden 
hintojen korkeus), jotka aiheuttavat tämän 
rahoitusvälineen tarpeen, johtavat myös 
maatalouden markkinamenojen 
pienenemiseen rahoituskehyksen 
otsakkeessa 2. Tämänhetkisten arvioiden 
mukaan otsakkeen 2 enimmäismäärästä jää 
kohdentamatonta marginaalia merkittävästi 
myös vuonna 2009. Tässä asetuksessa 
säädetyt toimet olisi kuitenkin 
rahoitettava monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeesta 4. 
Toimielinten sopimusta olisi siksi 
mukautettava.

Or. en

Tarkistus 20
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Samat olosuhteet (eli elintarvikkeiden 
hintojen korkeus), jotka aiheuttavat tämän 
rahoitusvälineen tarpeen, johtavat myös 

(8) Samat olosuhteet (eli elintarvikkeiden 
hintojen korkeus), jotka aiheuttavat tämän 
rahoitusvälineen tarpeen, johtavat myös 
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maatalouden markkinamenojen 
pienenemiseen rahoituskehyksen 
otsakkeessa 2. Tämänhetkisten arvioiden 
mukaan otsakkeen 2 enimmäismäärästä 
jää kohdentamatonta marginaalia 
merkittävästi myös vuonna 2009.

maatalouden markkinamenojen 
pienenemiseen rahoituskehyksen 
otsakkeessa 2.

Or. de

Perustelu

On liian aikaista esittää arvioita otsakkeen 2 marginaalista vuonna 2009.

Tarkistus 21
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Yhteisön toimintastrategialla olisi 
pyrittävä voimakkaasti siihen, että 
kehitysmaiden maataloutta kannustetaan 
lisäämään tarjontaa lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä ja samalla 
merkittävästi vähennettävä 
elintarvikkeiden hinnannousun kielteisiä 
vaikutuksia näiden maiden köyhimpiin 
väestönosiin. Tarjontaan kohdistuvat 
toimet ovat myös yhteisön edun mukaisia, 
sillä niillä voidaan lievittää 
maataloustuotteiden hintoihin 
nykyisellään kohdistuvia paineita.

(9) Asianmukaisin ja tehokkain vastaus 
elintarvikekriisiin on elintarvikeavun 
lisääminen kehitysmaille.

Or. en
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Tarkistus 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Nämä välineet ovat kuitenkin vuonna 
2008 jo täysimääräisesti käytössä tai niiden 
käyttö on jo mahdollisuuksien rajoissa 
kohdennettu uudelleen elintarvikkeiden 
korkeiden hintojen kielteisten vaikutusten 
lievittämiseen kehitysmaissa. Tähän on 
myös vähäiset mahdollisuudet vuonna 
2009, mutta se ei kuitenkaan läheskään 
riitä tarpeisiin.

(11) Nämä välineet ovat kuitenkin vuonna 
2008 jo täysimääräisesti käytössä tai niiden 
käyttö on jo mahdollisuuksien rajoissa 
kohdennettu uudelleen elintarvikkeiden 
korkeiden hintojen kielteisten vaikutusten 
lievittämiseen kehitysmaissa. Tähän on 
myös vähäiset mahdollisuudet vuonna 
2009, mutta se ei kuitenkaan läheskään 
riitä tarpeisiin. Nykytilanteessa, jossa 
elintarvikkeiden globaali tarjonta on 
niukkaa ja hinnat nousevat jyrkästi ja 
joka saattaa jatkua tulevina vuosina, on 
lujitettava yhteisön talousarvion 
otsakkeesta 4 rahoitettavia 
kehitysyhteistyön välineitä Euroopan 
unionin maatalousetuja kuitenkaan 
vaarantamatta.

Or. es

Tarkistus 23
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koska elintarvikkeiden hintojen 
korkeus johtaa nykytilanteessa yhteisen 
maatalouspolitiikan menojen 
vähenemiseen, komissio ehdottaa, että osa 
tästä säästöstä ohjataan 
maataloustuotantoon kehitysmaissa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 24
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koska elintarvikkeiden hintojen 
korkeus johtaa nykytilanteessa yhteisen 
maatalouspolitiikan menojen 
vähenemiseen, komissio ehdottaa, että osa 
tästä säästöstä ohjataan 
maataloustuotantoon kehitysmaissa.

(12) Koska elintarvikkeiden hintojen 
korkeus johtaa nykytilanteessa yhteisen 
maatalouspolitiikan menojen 
vähenemiseen, komissio ehdottaa, että osa 
tästä säästöstä ohjataan 
maataloustuotantoon kehitysmaissa, 
unohtamatta kuitenkaan, että uusien, 
ennakoimattomien rahoitustarpeiden 
ilmetessä on ehdottoman välttämätöntä 
ensin selvittää, voidaanko käyttämättömiä 
määrärahoja kohdentaa uudelleen, ja 
soveltaa tavanomaisia 
talousarviomenettelyitä johdonmukaisesti.

Or. de

Perustelu

Budjettivallan käyttäjällä on 21–23 artiklan mukaan velvollisuus selvittämään uudelleen 
kohdentamisen mahdollisuudet.

Tarkistus 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koska elintarvikkeiden hintojen 
korkeus johtaa nykytilanteessa yhteisen 
maatalouspolitiikan menojen 
vähenemiseen, komissio ehdottaa, että osa 
tästä säästöstä ohjataan 
maataloustuotantoon kehitysmaissa.

(12) Nykytilanteessa, jossa 
elintarvikkeiden hinnat ovat korkeat, 
komissio ehdottaa, että lisätään 
maataloustuotannon tukitoimia
kehitysmaissa.

Or. es



PE412.245v02-00 10/34 AM\744047FI.doc

FI

Tarkistus 26
Catherine Neris

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Koska elintarvikkeiden hintojen 
korkeus johtaa nykytilanteessa yhteisen 
maatalouspolitiikan menojen 
vähenemiseen, komissio ehdottaa, että osa 
tästä säästöstä ohjataan 
maataloustuotantoon kehitysmaissa.

(12) Koska elintarvikkeiden hintojen 
korkeus johtaa nykytilanteessa yhteisen 
maatalouspolitiikan menojen 
vähenemiseen, komissio ehdottaa, että osa 
tästä säästöstä, joka on käytettävä 
tilanteen vakauttamiseksi, ohjataan 
maataloustuotantoon kehitysmaissa.

Or. fr

Tarkistus 27
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Eurooppalaisten maanviljelijöiden
edut on kuitenkin suojattava ja on taattava, 
että tämä asetus ei missään olosuhteissa 
johda neuvoston asetuksissa (EY) 
N:o 1782/200315 ja (EY) 
N:o 1290/200516 säädetyn rahoituskuria 
koskevan mekanismin käyttöön.

(13) Eurooppalaisten viljelijöiden, jotka 
myös kärsivät huomattavasti 
tuotantokustannusten noususta sekä 
maataloustuotannossa että 
kalataloudessa, edut on kuitenkin 
suojattava ja on taattava, että tämä asetus ei 
missään olosuhteissa johda neuvoston 
asetuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) 
N:o 1290/2005 säädetyn rahoituskuria 
koskevan mekanismin käyttöön. Lisäksi on 
korostettava, että yhteisen 
maatalouspolitiikan yleisen tarkastelun 
(”health check”) uudistusten yhteydessä 
tarvitaan määrärahoja 
rakenneuudistuksen 
liitännäistoimenpiteille ja 
tukitoimenpiteille, erityisesti maitoalalla, 
lammas- ja vuohialalla sekä erityisen 
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herkkien alueiden etujen puolustamiseksi.

Or. de

Perustelu

”Pehmeän laskun” varmistaminen, rakenneuudistuksen liitännäistoimet ja muut uudet 
haasteet, kuten energian hinnannoususta johtuva tuotantokustannusten nousu, edellyttävät 
yhtäläistä huomiota.

Tarkistus 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Uutta kehitysapua on hallinnoitava 
niin, että sillä turvataan paikallisväestön 
elintarvikehuolto ja vältetään 
kannustamasta yksinomaan vientiin 
suuntautuvaan maataloustuotantoon, 
joka tuottaa raaka-aineita teollisuusmaille 
ja joka olisi tämän toimenpiteen 
päämäärien vastaista, sillä se jättäisi 
paikalliset tarpeet täyttämättä ja saattaisi 
johtaa vilpilliseen kilpailuun 
eurooppalaisen tuotannon kanssa.

Or. es

Tarkistus 29
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tästä syystä on välttämätöntä
perustaa erillinen rahoitusväline, jolla 
täydennetään olemassa olevia 
kehitysyhteistyön välineitä ja 

(14) Tästä syystä on mahdollista perustaa 
erillinen rahoitusväline, jolla täydennetään 
olemassa olevia kehitysyhteistyön välineitä 
ja humanitaarisen avun välinettä, sekä 
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humanitaarisen avun välinettä, sekä 
hyväksyä kiireelliset ja täydentävät 
toimenpiteet, joilla lievitetään nopeasti 
elintarvikkeiden jyrkän hinnannousun 
seurauksia kehitysmaissa.

hyväksyä kiireelliset ja täydentävät 
toimenpiteet, joilla lievitetään nopeasti 
elintarvikkeiden jyrkän hinnannousun 
seurauksia kehitysmaissa. Myönnetyn 
rahoituksen valvonnan on täytettävä 
Euroopan unionissa voimassa olevat 
standardit.

Or. de

Perustelu

Rahoituksesta ei saa antaa tulla automaattista. Sen käytön tehokkuutta on valvottava.

Tarkistus 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tästä syystä on välttämätöntä perustaa 
erillinen rahoitusväline, jolla täydennetään 
olemassa olevia kehitysyhteistyön välineitä 
ja humanitaarisen avun välinettä, sekä 
hyväksyä kiireelliset ja täydentävät 
toimenpiteet, joilla lievitetään nopeasti 
elintarvikkeiden jyrkän hinnannousun 
seurauksia kehitysmaissa.

(14) Tästä syystä on välttämätöntä perustaa 
erillinen rahoitusväline, jolla täydennetään 
olemassa olevia kehitysyhteistyön välineitä 
ja humanitaarisen avun välinettä, sekä 
hyväksyä kiireelliset ja täydentävät 
toimenpiteet, joilla lievitetään nopeasti 
elintarvikkeiden jyrkän hinnannousun 
seurauksia kehitysmaissa, ottaen 
huomioon YK:n aloitteesta toteutetussa 
IAASTD:n tutkimuksessa vastikään 
esitetyt suositukset, eritoten paikallisten 
valtioista riippumattomien järjestöjen ja 
viljelijäjärjestöjen osallistumisesta 
toimenpiteiden suunnitteluun ja 
viljelijöiden kouluttamiseen sekä 
biodiversiteetin ja paikallisiin 
olosuhteisiin sopeutuneiden siementen 
kallisarvoisuudesta nälän torjunnassa.

Or. en
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Perustelu

The International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for 
Development (IAASTD) on laajamittainen globaali aloite, joka syntyi kuulemisprosessista, 
johon osallistui 900 osanottajaa ja 110 maata maailman kaikilta alueilta; sen alulle 
panijoihin kuuluvat FAO, UNDP ja Maailmanpankki sekä muita kansainvälisiä järjestöjä. 
Raportti julkaistiin vuonna 2008, ja 58 maata on jo allekirjoittanut sen. Se on laajin ja 
tuorein asiakirja, jossa esitetään suosituksia köyhyyden vähentämiseksi ja nälän torjumiseksi.

Tarkistus 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tästä syystä on välttämätöntä perustaa 
erillinen rahoitusväline, jolla täydennetään 
olemassa olevia kehitysyhteistyön välineitä 
ja humanitaarisen avun välinettä, sekä 
hyväksyä kiireelliset ja täydentävät 
toimenpiteet, joilla lievitetään nopeasti 
elintarvikkeiden jyrkän hinnannousun 
seurauksia kehitysmaissa.

(14) Tästä syystä on välttämätöntä perustaa 
yhteisön talousarvion otsakkeeseen 4 
erillinen rahoitusväline, jolla täydennetään 
olemassa olevia kehitysyhteistyön välineitä 
ja humanitaarisen avun välinettä, sekä 
hyväksyä kiireelliset ja täydentävät 
toimenpiteet, joilla lievitetään nopeasti 
elintarvikkeiden jyrkän hinnannousun 
seurauksia kehitysmaissa.

Or. es

Tarkistus 32
Catherine Neris

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Rahoitusvälineen ja nykyisten 
ohjelmien asetettuihin tavoitteisiin 
tähtäävän yhteiskäytön tuloksia on 
arvioitava säännöllisesti, jotta 
kehitysmaiden maatalouden 
tuotantokoneistojen jäsentämistä voidaan 
seurata pitkällä aikavälillä.
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Or. fr

Tarkistus 33
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rahoitusvälineestä rahoitettavilla 
toimenpiteillä olisi autettava kehitysmaita 
parantamaan maatalouden tuottavuutta 
seuraavilla satokausilla, autettava näiden 
maiden ja niiden väestön välittömien 
tarpeiden nopeassa täyttämisessä ja 
aloitettava toimet, joita tarvitaan 
elintarviketurvaa horjuttavien tilanteiden 
uusiutumisen estämiseksi 
mahdollisuuksien mukaan, sekä 
lievitettävä elintarvikkeiden korkean 
hinnan maailmanlaajuisia vaikutuksia 
sekä maapallon köyhimpiä että 
eurooppalaisia kuluttajia ja 
maanviljelijöitä hyödyttävällä tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama rahoitusväline ei tarjoa välitöntä vastausta hätätilanteessa. Sen avulla 
voidaan lisätä tuotantoa aikaisintaan seuraavalla kaudella.

Tarkistus 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rahoitusvälineestä rahoitettavilla 
toimenpiteillä olisi autettava kehitysmaita 
parantamaan maatalouden tuottavuutta 

(15) Rahoitusvälineestä rahoitettavilla 
toimenpiteillä olisi autettava kehitysmaita 
parantamaan maatalouden tuottavuutta 
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seuraavilla satokausilla, autettava näiden 
maiden ja niiden väestön välittömien 
tarpeiden nopeassa täyttämisessä ja 
aloitettava toimet, joita tarvitaan 
elintarviketurvaa horjuttavien tilanteiden 
uusiutumisen estämiseksi 
mahdollisuuksien mukaan, sekä lievitettävä 
elintarvikkeiden korkean hinnan 
maailmanlaajuisia vaikutuksia sekä 
maapallon köyhimpiä että eurooppalaisia 
kuluttajia ja maanviljelijöitä hyödyttävällä 
tavalla.

seuraavilla satokausilla, autettava näiden 
maiden ja niiden väestön välittömien 
tarpeiden nopeassa täyttämisessä ja 
aloitettava toimet, joita tarvitaan 
elintarviketurvaa horjuttavien tilanteiden 
uusiutumisen estämiseksi 
mahdollisuuksien mukaan, sekä lievitettävä 
elintarvikkeiden korkean hinnan 
maailmanlaajuisia vaikutuksia sekä 
maapallon köyhimpiä että eurooppalaisia 
kuluttajia ja viljelijöitä hyödyttävällä 
tavalla. Yhteisön avun ehtona on oltava 
ympäristönsuojelun 
vähimmäisedellytysten täyttäminen ja 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
perustavien yleissopimusten 
noudattaminen.

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin on vaikutettava siihen, että köyhät maat noudattavat asianmukaisia 
ympäristöä ja työoikeutta koskevia normeja. Komission ehdotuksessa jätetään täysin 
huomiotta nämä seikat, jotka ovat nykyään mitä tärkeimpiä unionin eri alojen politiikassa.

Tarkistus 35
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Rahoitusvälineestä rahoitettavilla 
toimenpiteillä olisi autettava kehitysmaita 
parantamaan maatalouden tuottavuutta 
seuraavilla satokausilla, autettava näiden 
maiden ja niiden väestön välittömien 
tarpeiden nopeassa täyttämisessä ja 
aloitettava toimet, joita tarvitaan 
elintarviketurvaa horjuttavien tilanteiden 
uusiutumisen estämiseksi 
mahdollisuuksien mukaan, sekä lievitettävä 
elintarvikkeiden korkean hinnan 

(15) Rahoitusvälineestä rahoitettavilla 
toimenpiteillä olisi autettava kehitysmaita 
parantamaan maatalouden tuottavuutta 
seuraavilla satokausilla, autettava näiden 
maiden ja niiden väestön välittömien 
tarpeiden nopeassa täyttämisessä ja 
aloitettava toimet, joita tarvitaan 
elintarviketurvaa horjuttavien tilanteiden 
uusiutumisen estämiseksi 
mahdollisuuksien mukaan, sekä lievitettävä 
elintarvikkeiden korkean hinnan 
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maailmanlaajuisia vaikutuksia sekä 
maapallon köyhimpiä että eurooppalaisia 
kuluttajia ja maanviljelijöitä hyödyttävällä 
tavalla.

maailmanlaajuisia vaikutuksia sekä 
maapallon köyhimpiä että eurooppalaisia 
kuluttajia hyödyttävällä tavalla.

Or. en

Tarkistus 36
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä asetuksessa säädetyt 
toimenpiteet ovat perusluonteeltaan 
sellaisia, että niiden rahoitus edellyttää 
tehokkaita, joustavia, avoimia ja nopeita 
päätöksentekomenetelmiä ja kaikkien 
asianomaisten toimielinten hyvää 
yhteistyötä. Asetuksen olisi annettava 
mahdollisuus etenkin sellaisten jo ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa aloitettujen 
toimenpiteiden rahoittamiseen 20 päivästä 
kesäkuuta 2008 eli Eurooppa-neuvoston 
päätelmien päivästä alkaen, joita 
kansainväliset järjestöt tukevat tai ovat 
valmiita tukemaan.

(16) Tässä asetuksessa säädetyt 
toimenpiteet ovat perusluonteeltaan 
sellaisia, että niiden rahoitus edellyttää 
tehokkaita, joustavia, avoimia ja nopeita 
päätöksentekomenetelmiä ja kaikkien 
asianomaisten toimielinten hyvää 
yhteistyötä. Asetuksen olisi annettava 
mahdollisuus etenkin sellaisten jo ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa aloitettujen 
toimenpiteiden rahoittamiseen 20 päivästä 
kesäkuuta 2008 eli Eurooppa-neuvoston 
päätelmien päivästä alkaen.

Or. en

Tarkistus 37
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tämän asetuksen täytäntöönpanoa 
olisi seurattava tarkasti ja siihen olisi 
sovellettava vuosittaista 
vastuuvapausmenettelyä. Se, että 
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kansainväliset järjestöt rahoittavat tätä 
asetusta, ei saa estää talousarvion 
valvontaa, varainkäytön tehokkuutta ja 
EU:n menojen näkyvyyttä.

Or. en

Tarkistus 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisö rahoittaa toimenpiteitä, joilla 
pyritään tukemaan elintarvikkeiden 
hinnannousuun liittyvää nopeaa ja suoraa 
toimintaa kehitysmaissa hätäavun ja 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kehitysyhteistyön välisessä vaiheessa.

1. Yhteisö rahoittaa toimenpiteitä, joilla 
pyritään tukemaan erityisrahoitusta, jonka 
avulla Euroopan maatalouden 
tuotantopanokset voidaan siirtää
elintarvikkeiden hinnannousuun liittyvää 
nopeaa ja suoraa toimintaa varten
kehitysmaissa hätäavun ja keskipitkän ja 
pitkän aikavälin kehitysyhteistyön 
välisessä vaiheessa

Or. en

Tarkistus 39
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisö rahoittaa toimenpiteitä, joilla 
pyritään tukemaan elintarvikkeiden 
hinnannousuun liittyvää nopeaa ja suoraa 
toimintaa kehitysmaissa hätäavun ja 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kehitysyhteistyön välisessä vaiheessa.

1. Yhteisö rahoittaa paitsi pieniä luottoja, 
myös tuotantovälineitä, jotka on 
hankittava Euroopan unionista ja joilla 
pyritään tukemaan elintarvikkeiden 
hinnannousuun liittyvää nopeaa ja suoraa 
toimintaa kehitysmaissa hätäavun ja 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kehitysyhteistyön välisessä vaiheessa.
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Or. de

Tarkistus 40
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpiteiden edunsaajia ovat 
kehitysmaat, sellaisina kuin OECD:n 
kehitysapukomitea ne on määritellyt, ja
niiden väestö jäljempänä esitettyjen 
säännösten mukaisesti.

2. Toimenpiteiden edunsaajia ovat 
kehitysmaat, sellaisina kuin OECD:n 
kehitysapukomitea ne on määritellyt, 
niiden väestö ja unionin tuottajat 
jäljempänä esitettyjen säännösten 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Unionin tuottajia on suojeltava yhtä lailla.

Tarkistus 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpiteiden edunsaajia ovat 
kehitysmaat, sellaisina kuin OECD:n 
kehitysapukomitea ne on määritellyt, ja 
niiden väestö jäljempänä esitettyjen 
säännösten mukaisesti.

2. Toimenpiteiden edunsaajia ovat unionin 
viljelijät ja kehitysmaat, sellaisina kuin 
OECD:n kehitysapukomitea ne on 
määritellyt, ja niiden väestö jäljempänä 
esitettyjen säännösten mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet. Toimenpiteillä rahoitetaan 
kansainvälisiä aloitteita, joilla tuetaan 
tämän asetuksen tarkoitusta ja tavoitteita ja 
joita panevat täytäntöön alueelliset ja 
maailmanlaajuiset kansainväliset järjestöt. 
Komissio ilmoittaa toimenpiteistä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet.  Toimenpiteillä rahoitetaan 
kansainvälisiä aloitteita, joilla tuetaan 
tämän asetuksen tarkoitusta ja tavoitteita ja 
joita panevat täytäntöön alueelliset ja 
maailmanlaajuiset kansainväliset järjestöt. 
Euroopan parlamentti on tasavertainen 
kumppani ehdotettujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa: se valvoo 
rahoitusvälineen menoja ja hallintoa, ja 
komissio raportoi Euroopan parlamentille 
neljän kuukauden välein rahoitusvälineen 
edistymisestä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa.

Or. en

Tarkistus 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet. Toimenpiteillä rahoitetaan 
kansainvälisiä aloitteita, joilla tuetaan 
tämän asetuksen tarkoitusta ja tavoitteita ja 
joita panevat täytäntöön alueelliset ja 
maailmanlaajuiset kansainväliset järjestöt. 
Komissio ilmoittaa toimenpiteistä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet. Toimenpiteillä rahoitetaan 
kansainvälisiä aloitteita, joilla tuetaan 
tämän asetuksen tarkoitusta ja tavoitteita ja 
joita panevat täytäntöön alueelliset ja 
maailmanlaajuiset kansainväliset järjestöt 
yhdessä paikallisten viljelijäjärjestöjen 
kanssa. Komissio ilmoittaa toimenpiteistä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en
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Tarkistus 44
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vaikka maa täyttäisi liitteessä 
vahvistetut perusteet, sille ei voida 
myöntää tukea, jos
– sen luonnonmetsien pinta-ala on 
laskussa
– se on maataloustuotteiden nettoviejä
– sen alueella esiintyy aavikoitumista, 
ylilaiduntamista tai veden haaskausta.

Or. en

Perustelu

Yhteisön tuen on oltava kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tavoitteiden mukaista.

Elintarvikekriisiä on lievennettävä maissa, jotka ovat elintarvikkeiden nettotuojia.

Tarkistus 45
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toteutettava ohjelma on alueellinen 
tai rajatylittävä, komissio voi yhteisön 
avun johdonmukaisuuden ja 
tuloksellisuuden varmistamiseksi päättää, 
että kyseisestä ohjelmasta voivat hyötyä 
myös kyseiseen alueeseen 
kuulumattomien kehitysmaiden väestö.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

On tuettava vain valittuja maita.

Tarkistus 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansainväliset järjestöt, mukaan 
luettuina alueelliset järjestöt, jäljempänä 
‘kansainväliset järjestöt’, valitaan sen 
perusteella, minkälaiset valmiudet niillä on 
toteuttaa nopeita ja laadukkaita toimia, 
jotka vastaavat kohteena olevien 
kehitysmaiden erityistarpeita ja tämän 
asetuksen tavoitteita.

5. Kansainväliset järjestöt, mukaan 
luettuina alueelliset järjestöt, jäljempänä 
‘kansainväliset järjestöt’, valitaan sen 
perusteella, minkälaiset valmiudet niillä on 
toteuttaa nopeita ja laadukkaita toimia, 
jotka vastaavat kohteena olevien 
kehitysmaiden erityistarpeita ja tämän 
asetuksen tavoitteita. Lisäksi nämä 
jakelusta vastaavat järjestöt on valittava 
sen perusteella, miten tehokkaasti ja 
vaikuttavasti ne pystyvät jakamaan varat 
pitäen byrokratian mahdollisimman 
vähäisenä.

Or. en

Tarkistus 47
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansainväliset järjestöt, mukaan 
luettuina alueelliset järjestöt, jäljempänä 
‘kansainväliset järjestöt’, valitaan sen 
perusteella, minkälaiset valmiudet niillä on 
toteuttaa nopeita ja laadukkaita toimia, 
jotka vastaavat kohteena olevien 
kehitysmaiden erityistarpeita ja tämän 
asetuksen tavoitteita.

5. Maatalousalalla toimivat paikalliset 
pankit valitaan sen perusteella, minkälaiset 
valmiudet niillä on toteuttaa nopeita ja 
laadukkaita toimia, jotka vastaavat 
kohteena olevien kehitysmaiden 
erityistarpeita ja tämän asetuksen 
tavoitteita.
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Or. en

Perustelu

Kansainvälisten järjestöjen sijasta maatalousalalla toimivien paikallisten pankkien ja 
mahdollisuuksien mukaan Euroopan investointipankin ja sidosorganisaatioiden olisi voitava 
saada rahoitusta.

Tarkistus 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan avun ja yhteistyön ensisijaisina 
tavoitteina on saada aikaan myönteistä 
muutosta kohdemaiden ja -alueiden 
maatalouden tarjonnassa niiden kestävän 
kehityksen olosuhteissa ja tukea toimia, 
joilla lievitetään nopeasti ja suoraan 
elintarvikkeiden korkeiden hintojen 
kielteisiä vaikutuksia elintarviketurvaa 
koskevien tavoitteiden mukaisesti.

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan avun ja yhteistyön ensisijaisina 
tavoitteina on kannustaa 
maataloustuotannon ja paikallisten 
markkinoiden kestävää kehitystä, jotta 
saadaan aikaan myönteistä muutosta 
kohdemaiden ja -alueiden maatalouden 
tarjonnassa niiden kestävän kehityksen 
olosuhteissa ja tukea toimia, joilla 
lievitetään nopeasti ja suoraan 
elintarvikkeiden korkeiden hintojen 
kielteisiä vaikutuksia elintarviketurvaa 
koskevien tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan avun ja yhteistyön ensisijaisina 
tavoitteina on saada aikaan myönteistä 
muutosta kohdemaiden ja -alueiden 

1. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan avun ja yhteistyön ensisijaisina 
tavoitteina on saada aikaan myönteistä 
muutosta kohdemaiden ja -alueiden 
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maatalouden tarjonnassa niiden kestävän 
kehityksen olosuhteissa ja tukea toimia, 
joilla lievitetään nopeasti ja suoraan 
elintarvikkeiden korkeiden hintojen 
kielteisiä vaikutuksia elintarviketurvaa 
koskevien tavoitteiden mukaisesti.

maatalouden tarjonnassa niiden kestävän 
kehityksen olosuhteissa ja tukea toimia, 
joilla vastataan nopeasti ja suoraan 
paikallisväestön ravinnontarpeeseen ja 
lievitetään elintarvikkeiden korkeiden 
hintojen kielteisiä vaikutuksia 
elintarviketurvaa koskevien tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 50
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Nykyiset ohjelmat ja hankkeet on 
tarkastettava sen varmistamiseksi, että 
vain asianmukaisesti valvotut, 
tulevaisuuteen suuntautuneet, kestävästi 
pienviljelmiä ja maaseudun rakenteita 
tukevat hankkeet saavat lisätukea, 
varainhoito on optimoitava ja tarpeeton 
varojen käyttö estettävä.

Or. de

Tarkistus 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisö rahoittaa toimenpiteitä, joilla 
pyritään tukemaan elintarvikkeiden 
hinnannousuun liittyvää nopeaa ja suoraa 
toimintaa kehitysmaissa hätäavun ja 
keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kehitysyhteistyön välisessä vaiheessa.

1. Yhteisö rahoittaa toimenpiteitä, joilla 
pyritään tukemaan erityisrahoitusta, jonka 
avulla Euroopan maatalouden 
tuotantopanokset voidaan siirtää
elintarvikkeiden hinnannousuun liittyvää 
nopeaa ja suoraa toimintaa varten
kehitysmaissa hätäavun ja keskipitkän ja 
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pitkän aikavälin kehitysyhteistyön 
välisessä vaiheessa

Or. en

Tarkistus 52
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
maatalouden tuotantopanosten, kuten 
lannoitteiden ja siementen, ja palveluiden 
saatavuutta;

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
tuotantokapasiteettia sekä viljelijöiden 
lainansaantimahdollisuuksia ja
maatalouden tuotantopanosten, kuten 
lannoitteiden ja siementen, ja palveluiden 
saatavuutta, tapauksen mukaan 
asianomaisten viljelijöiden tarpeiden 
mukaan ja hyödyntäen parhaita 
markkinaperusteisia ratkaisuja;

Or. en

Perustelu

Käsillä olevan rahoitusvälineen päätavoitteena on oltava viljelijöiden 
lainansaantimahdollisuuksien parantaminen, sillä se antaa viljelijöille valmiudet päättää itse, 
miten lisätä tuotantoaan omiin olosuhteisiinsa parhaiten soveltuvalla tavalla. Ennen 
tämänkaltaisten järjestelyjen luomista on kuitenkin analysoitava perin pohjin, mitkä ovat 
viljelijöiden erityistarpeet ja toisaalta pääasialliset rajoitteet toimeentulon parantamiselle 
heidän toiveidensa mukaisesti.

Tarkistus 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
maatalouden tuotantopanosten, kuten 
lannoitteiden ja siementen, ja palveluiden 

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
maatalouden tuotantopanosten, kuten 
lannoitteiden ja paikallisiin olosuhteisiin 
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saatavuutta; sopeutuneiden siementen, palveluiden 
sekä veden ja maan kaltaisten 
luonnonvarojen saatavuutta etenkin 
pienviljelijöille;

Or. en

Tarkistus 54
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
maatalouden tuotantopanosten, kuten 
lannoitteiden ja siementen, ja palveluiden 
saatavuutta;

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
maatalouden tuotantopanosten, kuten 
siementen, ja palveluiden saatavuutta;

Or. en

Perustelu

EU on lannoitteiden nettotuoja. Lisäksi lannoitteiden tuotantoon tarvitaan maakaasua, jonka 
tuonnista EU on pitkälle riippuvainen. 

Tarkistus 55
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
maatalouden tuotantopanosten, kuten 
lannoitteiden ja siementen, ja palveluiden 
saatavuutta;

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
maatalouden tuotantovälineiden, kuten 
lannoitteiden ja siementen, ja palveluiden 
saatavuutta;

Or. de



PE412.245v02-00 26/34 AM\744047FI.doc

FI

Tarkistus 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) infrastruktuurien rakentaminen 
paikallisen elintarviketuotannon ja 
markkinoinnin kehittämiseksi, kuten 
halpakorkoiset lainat, varastointitilat, 
paikalliset siemenpankit ja ammatillinen 
koulutus ja neuvonta 
maatalouskäytänteissä;

Or. en

Tarkistus 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) turvaverkkoa tukevat toimenpiteet, 
joilla pyritään ylläpitämään tai 
parantamaan maatalouden 
tuotantokapasiteettia ja turvaamaan 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
väestönosien perusravinnontarve.

(b) turvaverkkoa tukevat toimenpiteet, 
joilla pyritään ylläpitämään tai 
parantamaan maatalouden 
tuotantokapasiteettia ja turvaamaan 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
väestönosien perusravinnontarve sekä 
estämään kaikenlainen polkumyynti ja 
paikallisen tuotannon ja markkinoiden 
vääristymät.

Or. en
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Tarkistus 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) toimenpiteet kumppanihallitusten 
tukemiseksi, kun ne määrittelevät ja 
panevat täytäntöön elintarviketurvaa 
koskevia tehokkaita kansallisia 
toimintalinjoja läheisessä yhteistyössä 
paikallisten viljelijäjärjestöjen ja 
kuluttajien kanssa.

Or. en

Tarkistus 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tekninen neuvonta ja koulutustoimet 
Euroopan unionin lainsäädännössä 
säädettyjen ympäristövaatimusten 
täyttämiseksi.

Or. es

Tarkistus 60
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tukea ei myönnetä seuraavien 
hyödykkeiden raaka-aineiden tuotantoon:
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– eksoottiset tai ylellisyyshyödykkeet 
(kaakao, tee, tupakka, kahvi) tai
– biopolttoaineet.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksella pyritään lieventämään kehitysmaiden elintarvikekriisiä. Tuki on siksi varattava 
pääelintarvikkeille.

Tarkistus 61
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen tavoitteet täyttävistä 
tukitoimenpiteistä voidaan rahoittaa 
enintään prosentti 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta määrästä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Koska varoilla on tarkoitus rahoittaa jo käynnissä olevia toimia, tästä ei välttämättä aiheudu 
lisää hallinnollisia kustannuksia.

Tarkistus 62
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komission ja Euroopan parlamentin 
on valvottava tiukasti tuen maksamista 
kansainvälisille järjestöille ja kyseisten 
järjestöjen rahoitusmenoja kohdemaissa, 
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jotta voidaan varmistaa Euroopan 
unionin varojen tehokas ja vaikuttava 
käyttö asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 63
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusta voidaan myöntää komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 
43 artiklassa vahvistetut edellytykset 
täyttäville kansainvälisille järjestöille.

Rahoitusta voidaan myöntää 
maatalousalalla toimiville paikallisille 
pankeille. Mahdollisuuksien mukaan 
myös Euroopan investointipankki ja 
sidosorganisaatiot voivat saada 
rahoitusta.

Or. en

Perustelu

Kansainvälisten järjestöjen sijasta maatalousalalla toimivien paikallisten pankkien ja 
mahdollisuuksien mukaan Euroopan investointipankin ja sidosorganisaatioiden olisi voitava 
saada rahoitusta.

Tarkistus 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yhteisön tuen ehtona on 
ympäristönsuojelun 
vähimmäisedellytysten täyttäminen ja 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
perustavien yleissopimusten 
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noudattaminen.

Or. es

Tarkistus 65
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asianomaisiin sopimusmenettelyihin 
voivat osallistua kaikki luonnolliset tai 
oikeushenkilöt, jotka ovat 
osallistumiskelpoisia toimen 
toteuttamismaahan sovellettavan 
maantieteellisen kehitysyhteistyövälineen 
nojalla, sekä kaikki luonnolliset ja 
oikeushenkilöt, jotka ovat 
osallistumiskelpoisia täytäntöönpanosta 
vastaavan kansainvälisen järjestön 
sääntöjen nojalla, jolloin kaikkien 
avunantajien yhdenvertainen kohtelu on 
varmistettava. Samoja sääntöjä 
sovelletaan hankintoihin ja 
materiaaleihin. Asiantuntijat voivat olla 
minkä maan kansalaisia tahansa.

3. Asianomaisiin sopimusmenettelyihin 
voivat osallistua kaikki luonnolliset tai 
oikeushenkilöt, jotka ovat 
osallistumiskelpoisia toimen 
toteuttamismaahan sovellettavan 
maantieteellisen kehitysyhteistyövälineen 
nojalla, sekä kaikki luonnolliset ja 
oikeushenkilöt, jotka ovat 
osallistumiskelpoisia täytäntöönpanosta 
vastaavan kansainvälisen järjestön 
sääntöjen nojalla, jolloin kaikkien 
avunantajien yhdenvertainen kohtelu on 
varmistettava. Asiantuntijat voivat olla 
minkä maan kansalaisia tahansa, mutta 
tuotantovälineet, hyödykkeet ja 
materiaalit on hankittava Euroopan 
unionista.

Or. de

Tarkistus 66
Jan Mulder

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tästä asetuksesta rahoitettavien 
toimenpiteiden on oltava avun 
tuloksellisuudesta annetun Pariisin 
julistuksen mukaisia. Jäljempänä 
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9 artiklassa tarkoitetussa kertomuksessa 
on kiinnitettävä erityistä huomiota tähän 
vaatimukseen.

Or. en

Perustelu

Tästä asetuksesta rahoitettavien toimenpiteiden on oltava avun tuloksellisuudesta annetun 
Pariisin julistuksen mukaisia, etenkin kun on kyse väliaikaisesta välineestä. Olisi 
varmistettava, että rahoitusväline edesauttaa tehokkaasti tilanteen pysyvää paranemista.

Tarkistus 67
Alyn Smith

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Talousarvioon tehdään 
maksusitoumukset komission päätösten 
perusteella.

1. Talousarvioon tehdään 
maksusitoumukset komission ja Euroopan 
parlamentin tasavertaisina tekemien 
päätösten perusteella.

Or. en

Tarkistus 68
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen nojalla hyväksyttävillä 
toimenpiteillä voidaan rahoittaa 
20 päivästä kesäkuuta 2008 meneillään 
olevia toimia, joita on aloitettu 
kohdemaissa tai joita ovat aloittaneet 
4 artiklassa tarkoitetut järjestöt ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa.

2. Tämän asetuksen nojalla hyväksyttävillä 
toimenpiteillä voidaan siitä alkaen, kun 
Euroopan parlamentti tekee päätöksen, 
rahoittaa meneillään olevia toimia, joita on 
aloitettu kohdemaissa tai joita ovat 
aloittaneet 4 artiklassa tarkoitetut järjestöt 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa. 
Tämän asetuksen mukaisesti myönnetyt 
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tuet on käytettävä lisämäärärahoina.

Or. de

Tarkistus 69
Béla Glattfelder

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusohje tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 
2008–2009 on yhteensä 1,0 miljardia 
euroa.

Poistetaan.

2. Vuoden 2008 rahoitusohje on 750 
miljoonaa euroa.
3. Vuoden 2009 rahoitusohje on enintään 
250 miljoonaa euroa.
4. Kumpanakin vuonna sidottavasta 
määrästä on jäätävä rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 2 viimeisimmässä asetuksen 
(EY) N:o 1290/2005 mukaisesti laaditussa 
varojärjestelmää koskevassa 
kertomuksessa esitetyn arvion mukaan 
vähintään 600 miljoonan euron 
marginaali. Jos tämä ei jompanakumpana 
vuonna toteudu, tämän asetuksen nojalla 
sidottavaa kyseisen vuoden 
enimmäismäärää pienennetään, jotta 
otsakkeeseen 2 saadaan palautettua 
tällainen marginaali.

Or. en
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Tarkistus 70
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusohje tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 2008–
2009 on yhteensä 1,0 miljardia euroa.

1. Rahoitusohje tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten ajanjaksolla 2008–
2009 on yhteensä 1,0 miljardia euroa. 
Tämä viitemäärä rahoitetaan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeesta 4.

Or. en

Tarkistus 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kumpanakin vuonna sidottavasta 
määrästä on jäätävä rahoituskehyksen 
otsakkeeseen 2 viimeisimmässä asetuksen 
(EY) N:o 1290/2005 mukaisesti laaditussa 
varojärjestelmää koskevassa 
kertomuksessa esitetyn arvion mukaan 
vähintään 600 miljoonan euron 
marginaali. Jos tämä ei jompanakumpana 
vuonna toteudu, tämän asetuksen nojalla 
sidottavaa kyseisen vuoden 
enimmäismäärää pienennetään, jotta 
otsakkeeseen 2 saadaan palautettua 
tällainen marginaali.

4. Sidottava määrä rahoitetaan yhteisön 
talousarvion otsakkeesta 4 siten, ettei se 
edellytä meneillään olevan 
ohjelmakauden rahoitusnäkymistä tehdyn 
päätöksen tarkistamista.

Or. es



PE412.245v02-00 34/34 AM\744047FI.doc

FI

Tarkistus 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kun yhteisön talousarviota seuraavan 
kerran tarkistetaan, komissio esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, jossa selvitetään tarvetta 
lisätä kehitysapua lisäämällä otsikon 4 
määrärahoja, jotta voidaan vastata 
maataloushintojen nousuun köyhissä 
maissa ja paikallisväestöjen ruokapulaan. 
Mainittua lisäystä ei saa toteuttaa unionin 
viljelijöiden rahoitustarpeiden 
kustannuksella.

Or. es
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