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Tarkistus 1
Franziska Keller, Catherine Grèze,

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 40 prosenttia 
kaikista kasvihuonepäästöistä on peräisin 
maatalousalalta; ottaa huomioon, että 
maatalous on metaanin ja typpioksiduulin 
pääasiallinen lähde, ja näillä molemmilla 
kasvihuonekaasuilla on paljon suurempi 
lämpöpotentiaali kuin hiilidioksidilla;
ottaa huomioon, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa erityisesti kehitysmaiden 
köyhiin ihmisiin ja heikentää 
viljelymahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 2
Franziska Keller, Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että 
maatalouskaupan vapauttaminen on 
avannut kehitysmaiden ovet Euroopasta, 
Aasiasta ja Yhdysvalloista peräisin 
olevalle halpatuonnille, mikä on saattanut 
paikallisesti tuotetut elintarvikkeet 
kestämättömään kilpailutilanteeseen; 
ottaa huomioon, että tämä halpatuonnin 
tulva köyhdyttää huomattavasti paikallisia 
viljelijöitä ja maataloustyöntekijöitä;

Or. en
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Tarkistus 3
Franziska Keller, Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että 70–
80 prosenttia aliravituista on 
kehitysmaiden maaseutujen asukkaita;
ottaa huomioon, että äärimmäisen 
köyhyyden ja nälän poistaminen riippuu 
kehitysmaiden maanviljelijöiden ja 
maataloustyöntekijöiden elinolojen 
parantamisesta;

Or. en

Tarkistus 4
Franziska Keller, Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A d. ottaa huomioon, että oikeutta 
riittävään ravintoon käsittelevän YK:n 
erityisedustajan raportti "Agroekologia ja 
oikeus ruokaan" osoittaa, että 
agroekologia voi kaksinkertaistaa ruuan 
tuotannon kokonaisilla alueilla 
kymmenen vuoden kuluessa siten, että se 
lieventää ilmastonmuutosta ja helpottaa 
maaseudun köyhyyttä; myöntää, että 
pitkän aikavälin tuottavuus ja 
elintarviketurva, erityisesti 
maanviljelyjärjestelmien ilmastollisten 
häiriöiden kestävyys, on riippuvaista 
luonnonvarojen, erityisesti maaperän, 
veden käytön ja luonnon 
monimuotoisuuden hyvästä hoidosta;

Or. en
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Tarkistus 5
Franziska Keller, Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A e. ottaa huomioon, että Euroopan 
maatalouden suurempi tuottavuus kulkee 
käsi kädessä sen kanssa, että käytetään 
enemmän kehitysmaiden maaperää, 
rehua jne.; ottaa huomioon, että 
80 prosenttiin Euroopan 
proteiinirehusadosta on peräisin 
tuonnista eli Euroopan ulkopuolinen 
maankäyttö on 20 miljoonaa hehtaaria; 
ottaa huomioon, että proteiinikasvien ja 
rapsin tullivapaa tuonti Eurooppaan on 
osaltaan lisännyt metsäkatoa, aiheuttanut 
yhteisöjen pakkosiirtoja, heikentänyt 
biodiversiteettiä ja lisännyt elintarvike-
epävarmuutta;

Or. en

Tarkistus 6
Charles Goerens

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että 
maatalouspolitiikan kielteiset 
yhteisvaikutukset kehitysmaihin 
herättävät suurta huolta, joskin nämä 
vaikutukset ovat laskussa; pitää 
valitettavana, ettei komission 
tiedonannossa yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 
mainita tällaisia vaikutuksia; kehottaa 
sisällyttämään uuden YMP:n keskeiseksi 
tavoitteeksi periaatteen, jonka mukaan 
kehitysmaille ei aiheuteta vahinkoa;

1. kehottaa FAO:a toisaalta ilmaisemaan 
kantansa YMP:n vaikutuksesta 
kehitysmaihin ja toisaalta arvioimaan 
kaikkia kehitysmaiden maatalous- ja 
elintarviketilannetta kuormittavia 
tekijöitä;
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Or. fr

Tarkistus 7
Filip Kaczmarek

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että maatalouspolitiikan 
kielteiset yhteisvaikutukset kehitysmaihin 
herättävät suurta huolta, joskin nämä 
vaikutukset ovat laskussa; pitää 
valitettavana, ettei komission 
tiedonannossa yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 
mainita tällaisia vaikutuksia; kehottaa 
sisällyttämään uuden YMP:n keskeiseksi 
tavoitteeksi periaatteen, jonka mukaan 
kehitysmaille ei aiheuteta vahinkoa;

1. panee merkille, että EU:lla on 
välttämättä vaikutusta kehitysmaiden 
maatalouspolitiikkaan sekä 
maataloustuotteiden paikallisiin ja 
maailmanlaajuisiin hintoihin; kehottaa 
tästä syystä sisällyttämään täysimääräisesti
uuden YMP:n keskeiseksi tavoitteeksi 
periaatteen, jonka mukaan kehitysmaille ei 
aiheuteta vahinkoa;

Or. en

Tarkistus 8
Ricardo Cortés Lastra and Miguel Angel Martínez Martínez

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että maatalouspolitiikan
kielteiset yhteisvaikutukset kehitysmaihin 
herättävät suurta huolta, joskin nämä 
vaikutukset ovat laskussa; pitää 
valitettavana, ettei komission 
tiedonannossa yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 
mainita tällaisia vaikutuksia; kehottaa 
sisällyttämään uuden YMP:n keskeiseksi 
tavoitteeksi periaatteen, jonka mukaan 
kehitysmaille ei aiheuteta vahinkoa;

1. panee merkille, että YMP:n 
uudistuksessa on edistytty ja sen kielteiset 
yhteisvaikutukset kehitysmaihin ovat 
laskussa; kehottaa sisällyttämään uuteen 
YMP:hen periaatteen, jonka mukaan 
kehitysmaille ei aiheuteta vahinkoa 
Lissabonin sopimukseen sisältyvän 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden mukaisesti;
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Or. en

Tarkistus 9
Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että maatalouspolitiikan 
kielteiset yhteisvaikutukset kehitysmaihin 
herättävät suurta huolta, joskin nämä 
vaikutukset ovat laskussa; pitää 
valitettavana, ettei komission 
tiedonannossa yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 mainita 
tällaisia vaikutuksia; kehottaa 
sisällyttämään uuden YMP:n keskeiseksi 
tavoitteeksi periaatteen, jonka mukaan 
kehitysmaille ei aiheuteta vahinkoa;

1. korostaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklan 
5 kohdassa määrätään, että EU edistää 
vapaata ja oikeudenmukaista 
kaupankäyntiä ja köyhyyden poistamista; 
panee merkille, että maatalouspolitiikan 
kielteiset yhteisvaikutukset kehitysmaihin 
herättävät suurta huolta, joskin nämä 
vaikutukset ovat laskussa; pitää 
valitettavana, ettei komission 
tiedonannossa yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 mainita 
tällaisia vaikutuksia; kehottaa 
sisällyttämään uuden YMP:n keskeiseksi 
tavoitteeksi periaatteen, jonka mukaan 
kehitysmaille ei aiheuteta vahinkoa; vaatii 
EU:ta varmistamaan, että YMP ja EU:n 
kehitys- ja kauppapolitiikat ovat 
johdonmukaisia, sekä noudattamaan 
täysin kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuuden 
periaatetta;

Or. en

Tarkistus 10
Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että maatalouspolitiikan 
kielteiset yhteisvaikutukset kehitysmaihin 

1. panee merkille huolen 
maatalouspolitiikan kielteisistä
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herättävät suurta huolta, joskin nämä 
vaikutukset ovat laskussa; pitää 
valitettavana, ettei komission 
tiedonannossa yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 mainita 
tällaisia vaikutuksia; kehottaa 
sisällyttämään uuden YMP:n keskeiseksi 
tavoitteeksi periaatteen, jonka mukaan 
kehitysmaille ei aiheuteta vahinkoa;

yhteisvaikutuksista kehitysmaihin; pitää 
valitettavana, ettei komission 
tiedonannossa yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 
mainita tällaisia vaikutuksia; kehottaa 
ottamaan uudessa YMP:ssä huomioon
periaatteen, jonka mukaan kehitysmaille 
ei aiheuteta vahinkoa;

Or. de

Tarkistus 11
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että maatalouspolitiikan 
kielteiset yhteisvaikutukset kehitysmaihin 
herättävät suurta huolta, joskin nämä 
vaikutukset ovat laskussa; pitää 
valitettavana, ettei komission 
tiedonannossa yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 mainita 
tällaisia vaikutuksia; kehottaa 
sisällyttämään uuden YMP:n keskeiseksi 
tavoitteeksi periaatteen, jonka mukaan 
kehitysmaille ei aiheuteta vahinkoa;

1. panee merkille, että maatalouspolitiikan 
suorat ja epäsuorat kielteiset 
yhteisvaikutukset kehitysmaihin herättävät 
suurta huolta; pitää valitettavana, ettei 
komission tiedonannossa yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 mainita 
tällaisia vaikutuksia eli siinä ei tueta EU:n 
laillisia velvoitteita, jotka koskevat 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta, ja sen sitoumusta 
saavuttaa vuosituhattavoitteet; kehottaa 
sisällyttämään uuden YMP:n keskeiseksi 
tavoitteeksi periaatteen, jonka mukaan 
kehitysmaille ei aiheuteta vahinkoa, sekä 
luomaan asianmukaiset järjestelyt, joilla 
varmistetaan sen noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että maatalouspolitiikan 
kielteiset yhteisvaikutukset kehitysmaihin 
herättävät suurta huolta, joskin nämä 
vaikutukset ovat laskussa; pitää 
valitettavana, ettei komission 
tiedonannossa yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 mainita 
tällaisia vaikutuksia; kehottaa 
sisällyttämään uuden YMP:n keskeiseksi 
tavoitteeksi periaatteen, jonka mukaan 
kehitysmaille ei aiheuteta vahinkoa;

1. panee merkille, että maatalouspolitiikan 
kumulatiiviset kielteiset yhteisvaikutukset 
kehitysmaihin herättävät suurta huolta, 
joskin nämä vaikutukset ovat laskussa; 
pitää valitettavana, ettei komission 
tiedonannossa yhteisestä 
maatalouspolitiikasta vuoteen 2020 mainita 
tällaisia vaikutuksia; kehottaa komissiota 
käynnistämään YMP:tä ja sen 
vaikutuksia kehitysmaihin koskevan 
perusteellisen arvioinnin, ja kehottaa 
sisällyttämään uuden YMP:n keskeiseksi 
tavoitteeksi periaatteen, jonka mukaan 
kehitysmaille ei aiheuteta vahinkoa; 
kehottaa komissiota yleisesti 
varmistamaan, että YMP:n 
lainsäädäntöehdotukset vastaavat 
Lissabonin sopimuksen 208 artiklan 
mukaista kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuutta; 

Or. en

Tarkistus 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa EU:ta varmistamaan YMP:n 
johdonmukaisuuden sen kehitys- ja 
kauppapolitiikan kanssa; korostaa 
erityisesti tarvetta taata lausekkeet 
kauppasopimuksissa sekä kehitysmaiden 
oikeutta suojella 
maatalousmarkkinoitaan; 

Or. en
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Tarkistus 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että Euroopan vientituet 
haittaavat vakavasti köyhien maiden 
maatalouskehitystä synnyttämällä 
epäoikeudenmukaista kilpailua niiden 
paikallisen maatalouden kanssa erityisesti 
tapauksissa, joissa tuontia harjoittavalla 
maalla tai alueella ei ole tehokasta 
tuontisuojaa (esim. tullit, tuontikiintiöt, 
paikallistuottajien tuet); panee lisäksi 
merkille, että EU:n maatalouden 
vientituet ovat johtaneet tuonnin 
äkilliseen lisääntymiseen ja siksi tehneet 
koko joukosta kehitysmaita 
riippuvaisempia tuonnista, mikä 
vaarantaa näiden maiden oman 
ruokatuotannon ja niiden väestön kyvyn 
ruokkia itseään;

Or. en

Tarkistus 15
Filip Kaczmarek

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisestä 
YMP:stä poistetaan kaikki vientituet ja 
erotetaan suorat tuet tuotannosta niin, että 
luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset 
EU:n ja kehitysmaiden maataloustuotteille; 
kehottaa komissiota rahoittamaan 
luonnonmukaisen ja kestävän viljelyn 
edistämiseen tähtääviä siirtymätoimia 
sellaisia viljelykasveja varten, joille 
aiheutuu haittaa tästä irtikytkennästä;

2. muistuttaa EU:n sekä OECD:n 
kolmansina osapuolina olevien 
sitoumuksesta Dohan 
neuvottelukierroksen yhteydessä poistaa 
kaikki vientituet vuoteen 2013 mennessä 
ja erottaa suorat tuet tuotannosta niin, että 
luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset 
EU:n ja kehitysmaiden maataloustuotteille;
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Or. en

Tarkistus 16
Franziska Keller,Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisestä 
YMP:stä poistetaan kaikki vientituet ja 
erotetaan suorat tuet tuotannosta niin, 
että luodaan yhtäläiset 
toimintaedellytykset EU:n ja 
kehitysmaiden maataloustuotteille;
kehottaa komissiota rahoittamaan 
luonnonmukaisen ja kestävän viljelyn 
edistämiseen tähtääviä siirtymätoimia 
sellaisia viljelykasveja varten, joille 
aiheutuu haittaa tästä irtikytkennästä;

2. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisestä 
YMP:stä poistetaan kaikki vientituet;
huomauttaa kuitenkin, että vientitukien 
kieltäminen ei muuta muista suorista tai 
epäsuorista tuista johtuvia taloudellisia 
vääristymiä, jotka mahdollistavat EU:n 
maataloussektorille 
maataloushyödykkeiden viennin alle 
tuotantokustannusten; kehottaa EU:ta 
tukemaan kehitysmaiden vaatimuksia 
suojella niiden ruuantuotantoa ja väestöä 
halpatuotannon mahdollisilta 
haittavaikutuksilta;

Or. en

Tarkistus 17
Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisestä 
YMP:stä poistetaan kaikki vientituet ja 
erotetaan suorat tuet tuotannosta niin, että 
luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset
EU:n ja kehitysmaiden maataloustuotteille; 
kehottaa komissiota rahoittamaan 
luonnonmukaisen ja kestävän viljelyn 
edistämiseen tähtääviä siirtymätoimia 
sellaisia viljelykasveja varten, joille 
aiheutuu haittaa tästä irtikytkennästä;

2. myöntää, että vuoden 2013 jälkeisestä 
YMP:stä vähennetään edelleen 
vientitukia, tosin sillä ehdolla, että myös 
muiden kauppakumppaneiden (erityisesti 
Yhdysvallat, Kanada, Australia, Uusi 
Seelanti) vientituet saatetaan WTO:n 
sääntöjen mukaisiksi ja erotetaan suorat 
tuet tuotannosta niin, että tasoitetaan EU:n 
ja kehitysmaiden maataloustuotteiden 
toimintaedellytyksiä; kehottaa komissiota 
rahoittamaan luonnonmukaisen ja kestävän 
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viljelyn edistämiseen tähtääviä 
siirtymätoimia sellaisia viljelykasveja 
varten, joille aiheutuu haittaa tästä 
irtikytkennästä;

Or. de

Tarkistus 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisestä 
YMP:stä poistetaan kaikki vientituet ja 
erotetaan suorat tuet tuotannosta niin, että 
luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset 
EU:n ja kehitysmaiden 
maataloustuotteille; kehottaa komissiota
rahoittamaan luonnonmukaisen ja 
kestävän viljelyn edistämiseen tähtääviä 
siirtymätoimia sellaisia viljelykasveja 
varten, joille aiheutuu haittaa tästä 
irtikytkennästä;

2. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisestä 
YMP:stä poistetaan kaikki vientituet ja 
erotetaan suorat tuet tuotannosta; kehottaa 
komissiota panemaan nämä muutokset 
täytäntöön asianmukaisin 
siirtymäajanjaksoin, jotta vältetään 
Euroopan maaseutualueisiin kohdistuvat 
kielteiset vaikutukset ja edistetään 
luonnonmukaisen ja kestävän viljelyn
käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 19
Corina Creţu

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisestä 
YMP:stä poistetaan kaikki vientituet ja 
erotetaan suorat tuet tuotannosta niin, että 
luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset 
EU:n ja kehitysmaiden maataloustuotteille; 
kehottaa komissiota rahoittamaan 
luonnonmukaisen ja kestävän viljelyn 
edistämiseen tähtääviä siirtymätoimia 
sellaisia viljelykasveja varten, joille 

2. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisestä 
YMP:stä poistetaan kaikki vientituet ja 
erotetaan suorat tuet tuotannosta niin, että 
luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset 
EU:n ja kehitysmaiden maataloustuotteille 
kaupan ja kasvun stimuloimiseksi; 
kehottaa komissiota rahoittamaan 
luonnonmukaisen ja kestävän viljelyn 
edistämiseen tähtääviä siirtymätoimia 
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aiheutuu haittaa tästä irtikytkennästä; sellaisia viljelykasveja varten, joille 
aiheutuu haittaa tästä irtikytkennästä;

Or. en

Tarkistus 20
Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisestä 
YMP:stä poistetaan kaikki vientituet ja 
erotetaan suorat tuet tuotannosta niin, että 
luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset 
EU:n ja kehitysmaiden maataloustuotteille;
kehottaa komissiota rahoittamaan 
luonnonmukaisen ja kestävän viljelyn 
edistämiseen tähtääviä siirtymätoimia 
sellaisia viljelykasveja varten, joille 
aiheutuu haittaa tästä irtikytkennästä;

2. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisestä 
YMP:stä poistetaan kaikki vientituet ja 
erotetaan suorat tuet tuotannosta niin, että 
luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset 
EU:n ja kehitysmaiden maataloustuotteille; 
kehottaa komissiota rahoittamaan 
luonnonmukaisen ja kestävän viljelyn 
edistämiseen tähtääviä siirtymätoimia 
sellaisia viljelykasveja varten, joille 
aiheutuu haittaa tästä irtikytkennästä, jotka 
käyttävät vähän kemiallisia lisäaineita 
(low external inputs) ja ottavat viljelyssä 
huomioon paikalliset luonnonolot; 
kehottaa lisäksi investoimaan 
luonnonmukaisten viljelymenetelmien 
tutkimukseen ja tarjoamaan 
pienviljelijöille julkisia palveluja, jotta he 
voivat vaihtaa kestävään ekologiseen 
viljelyyn;

Or. de

Tarkistus 21
Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että YMP:n, 
kauppapolitiikan ja kehityspolitiikan on 
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oltava johdonmukaisempaa, jotta 
varmistetaan tehokas kehitysyhteistyö; 
toteaa lisäksi, että EU:n on koordinoitava 
toimintaansa paremmin 
kansalaisjärjestöjen, FAO mukaan 
luettuna, Yhdistyneiden kansakuntien ja 
muiden kansainvälisten elinten kanssa;

Or. de

Tarkistus 22
Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että YMP:llä on tärkeä 
tehtävä kehityspolitiikassa erityisesti 
elintarviketurvan alalla; korostaa, että 
YMP voi osaltaan auttaa vastaamaan 
kasvavaan maailmanlaajuiseen 
elintarvikekysyntään;

Or. de

Tarkistus 23
Corina Creţu

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

panee merkille, että köyhyyden, terveyden, 
poliittisen vakauden, infrastruktuurien ja 
luonnonkatastrofien kaltaiset tekijät 
vaikuttavat elintarviketurvaan 
kehitysmaissa;

Or. en
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Tarkistus 24
Franziska Keller,Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. suosittelee kansainvälisen 
maataloustutkimusfoorumin IAASTD:n 
(The International Assessment of 
Agricultural Knowledge, Science and 
Technology for Development) 
johtopäätösten mukaisesti, että EU 
kehittää uudenlaista elintarvike- ja 
maatalouspolitiikkaa, joka tukee 
luonnonmukaista viljelyä ja muita 
agroekologisia käytäntöjä; kehottaa 
komissiota uudistamaan YMP:tä 
erityisesti siten, että se yhdistää suorat 
tuet sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin 
ehtoihin;

Or. en

Tarkistus 25
Franziska Keller,Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. muistuttaa, että useimmat 
kehitysmaat ovat nyt elintarvikkeiden 
nettotuojia; tähdentää, että YMP 
vaikuttaa osaltaan tähän kehitykseen 
suoraan ja epäsuorasti tuetun 
kehitysmaiden haavoittuville markkinoille 
suuntautuvan viennin välityksellä; 
muistuttaa, että oikeus ruokaan 
merkitsee, että kehitysmaille on annettava 
toimintatilaa lisätä kestävän tuotannon 
kapasiteettiaan oman maansa ja 
alueidensa ruokkimiseksi; painottaa tässä 
yhteydessä, että kehitysmaiden on voitava 
käyttää tarvittavia välineitä, mukaan 
luettuina erilaiset tullit ja tuontikiintiöt 
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(kaksi erityisen käyttökelpoista välinettä 
köyhimmissä maissa), suojellakseen omaa 
maatalouskehitystään;

Or. en

Tarkistus 26
Charles Goerens

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa EU:ta edistämään kauppa- ja 
kehityspolitiikkansa avulla kestäviä 
viljelymenetelmiä ja 
elintarvikeomavaraisuutta kehitysmaissa, 
jotta voidaan lieventää YMP:n kielteisiä 
yhteisvaikutuksia kehitysmaihin, suojata
vähiten kehittyneiden maiden ja 
elintarvikkeita nettomääräisesti tuovien 
kehitysmaiden elintarviketurva, lopettaa 
maananastus, turvata pienviljelijöiden ja 
alkuperäisväestöön kuuluvien viljelijöiden 
omaisuusoikeudet sekä tehdä loppu
siemenmonopoleista ja erikoistorjunta-
aineita koskevasta riippuvuudesta;

3. kehottaa EU:ta osaltaan edistämään 
kauppa- ja kehityspolitiikkansa avulla 
kestäviä viljelymenetelmiä kehitysmaissa;
kehottaa sitä lisäksi suojaamaan vähiten 
kehittyneiden maiden ja elintarvikkeita 
nettomääräisesti tuovien kehitysmaiden 
elintarviketurva, lopettamaan 
maananastuksen, turvaamaan
pienviljelijöiden ja alkuperäisväestöön 
kuuluvien viljelijöiden omaisuusoikeudet 
sekä tekemään lopun siemenmonopoleista 
ja erikoistorjunta-aineita koskevasta 
riippuvuudesta Cotonoun sopimukseen 
sisältyvän kumppanuusperiaatteen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 27
Ricardo Cortés Lastra,Miguel Angel Martínez Martínez

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa EU:ta edistämään kauppa- ja 
kehityspolitiikkansa avulla kestäviä 
viljelymenetelmiä ja 
elintarvikeomavaraisuutta kehitysmaissa, 
jotta voidaan lieventää YMP:n kielteisiä 
yhteisvaikutuksia kehitysmaihin, suojata 

3. kehottaa EU:ta edistämään kauppa- ja 
kehityspolitiikkansa avulla kestäviä 
viljelymenetelmiä ja elintarviketurvaa
kehitysmaissa; katsoo, että tämä 
mahdollistaa niiden elintarviketuotannon 
monipuolistamisen, suojaa vähiten 
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vähiten kehittyneiden maiden ja 
elintarvikkeita nettomääräisesti tuovien 
kehitysmaiden elintarviketurva, lopettaa 
maananastus, turvata pienviljelijöiden ja 
alkuperäisväestöön kuuluvien viljelijöiden 
omaisuusoikeudet sekä tehdä loppu
siemenmonopoleista ja erikoistorjunta-
aineita koskevasta riippuvuudesta;

kehittyneiden maiden ja elintarvikkeita 
nettomääräisesti tuovien kehitysmaiden 
elintarviketurvan, lopettaa 
maananastuksen, turvaa pienviljelijöiden 
ja alkuperäisväestöön kuuluvien 
viljelijöiden omaisuusoikeudet sekä tekee 
lopun siemenmonopoleista ja 
erikoistorjunta-aineita koskevasta 
riippuvuudesta;

Or. en

Tarkistus 28
Filip Kaczmarek

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa EU:ta edistämään kauppa- ja 
kehityspolitiikkansa avulla kestäviä 
viljelymenetelmiä ja 
elintarvikeomavaraisuutta kehitysmaissa, 
jotta voidaan lieventää YMP:n kielteisiä 
yhteisvaikutuksia kehitysmaihin, suojata 
vähiten kehittyneiden maiden ja 
elintarvikkeita nettomääräisesti tuovien 
kehitysmaiden elintarviketurva, lopettaa 
maananastus, turvata pienviljelijöiden ja 
alkuperäisväestöön kuuluvien viljelijöiden 
omaisuusoikeudet sekä tehdä loppu 
siemenmonopoleista ja erikoistorjunta-
aineita koskevasta riippuvuudesta;

3. huomauttaa, että elintarvikkeet eivät 
ole ainoastaan hyödykkeitä vaan niiden 
saanti on perustavanlaatuisen tärkeätä 
ihmisen olemassaolon kannalta; kehottaa 
EU:ta edistämään kauppa- ja 
kehityspolitiikkansa avulla kestäviä 
viljelymenetelmiä ja elintarviketurvaa
vähiten kehittyneissä maissa ja 
kehitysmaissa ottaen huomioon kasvavan 
kysynnän ja nousevat elintarvikehinnat;

Or. en

Tarkistus 29
Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa EU:ta edistämään kauppa- ja 3. kehottaa EU:ta edistämään kauppa- ja 
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kehityspolitiikkansa avulla kestäviä 
viljelymenetelmiä ja 
elintarvikeomavaraisuutta kehitysmaissa, 
jotta voidaan lieventää YMP:n kielteisiä 
yhteisvaikutuksia kehitysmaihin, suojata 
vähiten kehittyneiden maiden ja 
elintarvikkeita nettomääräisesti tuovien 
kehitysmaiden elintarviketurva, lopettaa 
maananastus, turvata pienviljelijöiden ja
alkuperäisväestöön kuuluvien viljelijöiden 
omaisuusoikeudet sekä tehdä loppu 
siemenmonopoleista ja erikoistorjunta-
aineita koskevasta riippuvuudesta;

kehityspolitiikkansa avulla kestäviä 
viljelymenetelmiä, jotka perustuvat 
vähäiseen määrään kemiallisia lisäaineita 
(low external inputs) ja 
elintarvikeomavaraisuutta kehitysmaissa, 
jotta voidaan poistaa YMP:n kielteiset 
yhteisvaikutukset kehitysmaihin, suojata 
vähiten kehittyneiden maiden ja 
elintarvikkeita nettomääräisesti tuovien 
kehitysmaiden ravinnonsaantia koskeva 
ihmisoikeus, lopettaa maananastus, turvata 
pienviljelijöiden ja alkuperäisväestöön 
kuuluvien viljelijöiden tavanomaiset 
oikeudet ja omaisuusoikeudet sekä tehdä 
loppu siemenmonopoleista ja torjunta-
aineita koskevasta riippuvuudesta;

Or. de

Tarkistus 30
Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa EU:ta edistämään kauppa- ja 
kehityspolitiikkansa avulla kestäviä 
viljelymenetelmiä ja 
elintarvikeomavaraisuutta kehitysmaissa, 
jotta voidaan lieventää YMP:n kielteisiä 
yhteisvaikutuksia kehitysmaihin, suojata 
vähiten kehittyneiden maiden ja 
elintarvikkeita nettomääräisesti tuovien 
kehitysmaiden elintarviketurva, lopettaa 
maananastus, turvata pienviljelijöiden ja 
alkuperäisväestöön kuuluvien viljelijöiden 
omaisuusoikeudet sekä tehdä loppu 
siemenmonopoleista ja erikoistorjunta-
aineita koskevasta riippuvuudesta;

3. kehottaa EU:ta edistämään kauppa- ja 
kehityspolitiikkansa avulla kestäviä 
viljelymenetelmiä ja 
elintarvikeomavaraisuutta kehitysmaissa;
katsoo, että on olennaista edistää vähiten 
kehittyneiden maiden ja elintarvikkeita 
nettomääräisesti tuovien kehitysmaiden 
elintarviketurvaa ja ponnistella
maananastuksen lopettamiseksi, 
pienviljelijöiden ja alkuperäisväestöön 
kuuluvien viljelijöiden 
omaisuusoikeuksien takaamiseksi sekä 
siemenmonopolien ja erikoistorjunta-
aineita koskevan riippuvuuden 
ehkäisemiseksi; 

Or. de
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Tarkistus 31
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa EU:ta edistämään kauppa- ja 
kehityspolitiikkansa avulla kestäviä 
viljelymenetelmiä ja 
elintarvikeomavaraisuutta kehitysmaissa, 
jotta voidaan lieventää YMP:n kielteisiä 
yhteisvaikutuksia kehitysmaihin, suojata
vähiten kehittyneiden maiden ja 
elintarvikkeita nettomääräisesti tuovien 
kehitysmaiden elintarviketurva, lopettaa 
maananastus, turvata pienviljelijöiden ja 
alkuperäisväestöön kuuluvien viljelijöiden 
omaisuusoikeudet sekä tehdä loppu 
siemenmonopoleista ja erikoistorjunta-
aineita koskevasta riippuvuudesta;

3. kehottaa EU:ta edistämään kauppa- ja 
kehityspolitiikkansa avulla kestäviä 
viljelymenetelmiä ja 
elintarvikeomavaraisuutta kehitysmaissa, 
jotta voidaan lieventää YMP:n kielteisiä 
yhteisvaikutuksia kehitysmaihin; katsoo, 
että on olennaista varmistaa vähiten 
kehittyneiden maiden ja elintarvikkeita 
nettomääräisesti tuovien kehitysmaiden 
elintarviketurva, lopettaa maananastus, 
varmistaa ja turvata pienviljelijöiden, 
naisviljelijöiden, alkuperäisväestöön 
kuuluvien viljelijöiden ja yhteisöjen 
omaisuusoikeudet sekä tehdä loppu 
siemenmonopoleista ja erikoistorjunta-
aineita koskevasta riippuvuudesta;

Or. en

Tarkistus 32
Filip Kaczmarek

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että elintarvikkeet eivät 
ole ainoastaan hyödykkeitä vaan niiden 
saanti on ennen kaikkea ihmisoikeus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 33
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että elintarvikkeet eivät ole 
ainoastaan hyödykkeitä vaan niiden saanti 
on ennen kaikkea ihmisoikeus;

4. huomauttaa, että elintarvikkeet eivät ole 
ainoastaan hyödykkeitä vaan terveellisen, 
ravitsevan ja riittävän ravinnon saanti on 
ennen kaikkea ihmisoikeus; vaatii, että 
vuoden 2013 jälkeiseen YMP:hen on 
sisällytettävä kehitysmaiden 
elintarvikeomavaraisuus ja terveellisen 
ruuan saanti yhtenä perustavoitteena;

Or. en

Tarkistus 34
Franziska Keller,Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että elintarvikkeet eivät ole 
ainoastaan hyödykkeitä vaan niiden saanti 
on ennen kaikkea ihmisoikeus;

4. huomauttaa, että elintarvikkeet eivät ole 
ainoastaan hyödykkeitä ja että niiden saanti 
on ihmisoikeus; korostaa tässä yhteydessä, 
että Euroopan unionin vastuu globaalin 
elintarviketurvan varmistamisessa liittyy 
lähinnä siihen, että annetaan 
kehitysmaille mahdollisuus lisätä ja 
monipuolistaa omaa tuotantoaan ja 
tuetaan niitä, jotta niiden elintarviketurva 
paranee ja vastaa niiden 
paikallismarkkinoiden kysyntää sen 
sijaan, että se lisää maatalousvientiään 
kehitysmaihin; 

Or. en

Tarkistus 35
Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että elintarvikkeet eivät ole 4. huomauttaa, että elintarvikkeet eivät ole 
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ainoastaan hyödykkeitä vaan niiden saanti 
on ennen kaikkea ihmisoikeus;

ainoastaan hyödykkeitä vaan niiden saanti 
on ennen kaikkea ihmisoikeus; kehottaa 
tässä yhteydessä komissiota toteuttamaan 
EU:n ja kolmansien maiden välisten 
talous-, vapaakauppa- ja 
investointisopimusten 
ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin, jotta 
varmistetaan, etteivät ne ole ristiriidassa 
EU:n omien arvojen kanssa 
ulkopolitiikan alalla;

Or. de

Tarkistus 36
Franziska Keller,Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. ilmaisee huolensa siitä, että EU 
yrittää talouskumppanuussopimusten ja 
muiden kahdenvälisten 
vapaakauppasopimusten edistämisellä 
painostaa kehitysmaita vapauttamaan 
elintarvikemarkkinat ja avaamaan 
maatalousmarkkinat; muistuttaa, että 
eläinrehun suojaamaton tuonti on 
johtanut EU:n suureen riippuvuuteen 
eläinproteiinirehualalla, vaikka samalla 
Euroopan elintarviketurva on saavutettu 
suojelemalla maatalousmarkkinoita;
kehottaa näin ollen EU:ta olemaan 
pakottamatta kehitysmaita avaamaan 
maatalousmarkkinansa;

Or. en

Tarkistus 37
Franziska Keller,Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. panee huolestuneena merkille, että 
EU:n riippuvuus eläinrehun tuonnista, 
erityisesti soijasta, on osaltaan lisännyt 
maan kysyntää ulkomailla ja johtanut 
metsäkatoon, yhteisöjen siirtymiseen 
muualle ja geneettisesti muunnetun 
soijan leviämiseen Etelä-Amerikassa; 
kehottaa tästä syystä komissiota 
vähentämään riippuvuutta proteiinirehun 
tuonnista esim. kehittämällä ja 
levittämällä kestäviä 
proteiiniviljelykasveja EU:ssa yhtenä 
ensisijaisista tavoitteistaan;

Or. en

Tarkistus 38
Filip Kaczmarek

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että YMP:ssä olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaisia 
järjestelmiä ja sääntöjä, joilla voidaan 
hallita maataloushyödykkeiden 
johdannaiskauppaa ja lisätä avoimuutta 
maataloushyödykkeiden hintojen 
keinottelun torjumiseksi; katsoo, että 
EU:n olisi oltava esimerkkinä 
perustamalla alueelleen paikallisia 
maataloushuutokauppoja ja paikallisia 
jakelujärjestelmiä, joiden avulla lisätään 
pienviljelijöiden neuvotteluvoimaa 
elintarvikeketjussa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 39
Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että YMP:ssä olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaisia järjestelmiä 
ja sääntöjä, joilla voidaan hallita 
maataloushyödykkeiden 
johdannaiskauppaa ja lisätä avoimuutta 
maataloushyödykkeiden hintojen 
keinottelun torjumiseksi; katsoo, että EU:n 
olisi oltava esimerkkinä perustamalla 
alueelleen paikallisia 
maataloushuutokauppoja ja paikallisia 
jakelujärjestelmiä, joiden avulla lisätään 
pienviljelijöiden neuvotteluvoimaa 
elintarvikeketjussa;

5. katsoo, että EU:n on noudatettava 
laillisesti sitovia pyrkimyksiään ja 
periaatteitaan, ennen kaikkea 
maailmanlaajuisen nälän ja köyhyyden 
poistamisessa, ja näin ollen YMP:ssä olisi 
otettava käyttöön tarkoituksenmukaisia 
järjestelmiä ja sääntöjä, joilla voidaan 
hallita maataloushyödykkeiden 
johdannaiskauppaa ja lisätä avoimuutta 
maataloushyödykkeiden hintojen 
keinottelun torjumiseksi; kehottaa tästä 
syystä seuraamaan Yhdysvaltojen 
esimerkkiä ja ottamaan käyttöön 
positiolimiitit maataloushyödykkeiden 
rahoitusvälineissä ja valvomaan niitä 
tehokkaasti; vaatii keskitettyjen 
sääntelyelinten perustamista, jotta 
voidaan rajoittaa pörssin ulkopuolista 
kaupankäyntiä ("over-the-counter") 
maatalousalalla ja taata välttämätön 
avoimuus; katsoo, että EU:n olisi oltava 
esimerkkinä perustamalla alueelleen 
paikallisia maataloushuutokauppoja ja 
paikallisia jakelujärjestelmiä, joiden avulla 
lisätään pienviljelijöiden neuvotteluvoimaa 
elintarvikeketjussa;

Or. de

Tarkistus 40
Franziska Keller,Catherine Grèze

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että YMP:ssä olisi otettava 5. korostaa, että maataloushyödykkeiden 
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käyttöön tarkoituksenmukaisia järjestelmiä 
ja sääntöjä, joilla voidaan hallita 
maataloushyödykkeiden 
johdannaiskauppaa ja lisätä avoimuutta 
maataloushyödykkeiden hintojen 
keinottelun torjumiseksi; katsoo, että EU:n 
olisi oltava esimerkkinä perustamalla 
alueelleen paikallisia 
maataloushuutokauppoja ja paikallisia 
jakelujärjestelmiä, joiden avulla lisätään 
pienviljelijöiden neuvotteluvoimaa 
elintarvikeketjussa;

hintavaihtelut vahingoittavat eniten 
köyhiä maita; katsoo, että YMP:ssä olisi 
otettava käyttöön tarkoituksenmukaisia 
järjestelmiä ja sääntöjä, joilla voidaan 
hallita maataloushyödykkeiden 
johdannaiskauppaa ja lisätä avoimuutta 
maataloushyödykkeiden hintojen 
keinottelun torjumiseksi; katsoo, että 
EU:n olisi oltava esimerkkinä 
perustamalla alueelleen paikallisia 
maataloushuutokauppoja ja paikallisia 
jakelujärjestelmiä, joiden avulla lisätään 
pienviljelijöiden neuvotteluvoimaa 
elintarvikeketjussa;

Or. en

Tarkistus 41
Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että YMP:ssä olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaisia järjestelmiä 
ja sääntöjä, joilla voidaan hallita 
maataloushyödykkeiden 
johdannaiskauppaa ja lisätä avoimuutta 
maataloushyödykkeiden hintojen 
keinottelun torjumiseksi; katsoo, että EU:n 
olisi oltava esimerkkinä perustamalla 
alueelleen paikallisia 
maataloushuutokauppoja ja paikallisia 
jakelujärjestelmiä, joiden avulla lisätään 
pienviljelijöiden neuvotteluvoimaa 
elintarvikeketjussa;

5. katsoo, että YMP:ssä olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaisia järjestelmiä 
ja sääntöjä, joilla voidaan hallita 
maataloushyödykkeiden 
johdannaiskauppaa ja lisätä avoimuutta 
maataloushyödykkeiden hintojen 
keinottelun torjumiseksi; puoltaa 
maailmanlaajuista 
maataloustuotevarastojen 
ilmoittamisjärjestelmää; huomauttaa, että 
olisi harkittava tärkeiden 
maatalousraaka-aineiden 
varmuusvarastointia;

Or. de
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Tarkistus 42
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että YMP:ssä olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaisia järjestelmiä 
ja sääntöjä, joilla voidaan hallita 
maataloushyödykkeiden 
johdannaiskauppaa ja lisätä avoimuutta 
maataloushyödykkeiden hintojen 
keinottelun torjumiseksi; katsoo, että EU:n 
olisi oltava esimerkkinä perustamalla 
alueelleen paikallisia 
maataloushuutokauppoja ja paikallisia 
jakelujärjestelmiä, joiden avulla lisätään 
pienviljelijöiden neuvotteluvoimaa 
elintarvikeketjussa;

5. katsoo, että YMP:ssä olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaisia järjestelmiä 
ja sääntöjä, joilla voidaan hallita 
maataloushyödykkeiden 
johdannaiskauppaa ja lisätä avoimuutta 
maataloushyödykkeiden hintojen 
keinottelun torjumiseksi; katsoo, että EU:n 
olisi oltava esimerkkinä perustamalla 
alueelleen paikallisia 
maataloushuutokauppoja ja paikallisia 
jakelujärjestelmiä, joiden avulla lisätään 
pienviljelijöiden neuvotteluvoimaa 
maailmanlaajuisessa elintarvikeketjussa;

Or. en

Tarkistus 43
Charles Goerens

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että YMP:ssä olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaisia järjestelmiä 
ja sääntöjä, joilla voidaan hallita
maataloushyödykkeiden 
johdannaiskauppaa ja lisätä avoimuutta 
maataloushyödykkeiden hintojen 
keinottelun torjumiseksi; katsoo, että EU:n 
olisi oltava esimerkkinä perustamalla 
alueelleen paikallisia 
maataloushuutokauppoja ja paikallisia 
jakelujärjestelmiä, joiden avulla lisätään 
pienviljelijöiden neuvotteluvoimaa 
elintarvikeketjussa;

5. katsoo, että YMP:ssä olisi otettava 
käyttöön tarkoituksenmukaisia järjestelmiä 
ja maataloushyödykkeiden 
johdannaiskauppaa koskevia sääntöjä ja 
lisätä avoimuutta maataloushyödykkeiden 
hintojen keinottelun torjumiseksi; katsoo, 
että EU:n olisi oltava esimerkkinä 
perustamalla alueelleen paikallisia 
maataloushuutokauppoja ja paikallisia 
jakelujärjestelmiä, joiden avulla lisätään 
pienviljelijöiden neuvotteluvoimaa 
elintarvikeketjussa;

Or. en
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Tarkistus 44
Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tunnustaa kiireisen tarpeen varmistaa 
globaali elintarviketurva siten, että 
lisätään maatalousinvestointeja 
elintarviketurvattomilla alueilla 
maailmassa; korostaa tässä yhteydessä, 
että maatalouskehityksen on perustuttava 
oikeuteen saada ja tuottaa ruokaa ja että 
EU:n on tunnustettava kehitysmaiden 
tarve saavuttaa elintarviketurva ja 
puolustettava sitä;

Or. en

Tarkistus 45
Filip Kaczmarek

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa muuttamaan radikaalisti EU:n 
ja Mercosurin välistä sopimusta koskevaa 
neuvottelutekstiä vastauksena komission 
vaikutusten arviointiin, jossa varoitetaan 
laittomien hakkuiden ja laittoman teollisen 
maatalouden laajasta yleistymisestä 
maaseutuyhteisöjen ja ympäristön 
kustannuksella ja miljoonien työpaikkojen 
häviämisestä EU:n maaseudulta, mikä on 
esteenä YMP:n tehokkuudelle;

6. kehottaa komissiota laatimaan 
yksityiskohtaisen vaikutustenarvioinnin 
käynnissä olevista kauppaneuvotteluista 
ja erityisesti EU:n ja Mercosurin välisestä 
sopimuksesta, jonka ei pitäisi vaikuttaa 
kielteisesti kehitysmaihin ja haitata "YMP 
vuoteen 2020 -suunnitelman tehokkuutta;

Or. en
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Tarkistus 46
Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa muuttamaan radikaalisti EU:n 
ja Mercosurin välistä sopimusta koskevaa 
neuvottelutekstiä vastauksena komission 
vaikutusten arviointiin, jossa varoitetaan 
laittomien hakkuiden ja laittoman teollisen 
maatalouden laajasta yleistymisestä 
maaseutuyhteisöjen ja ympäristön 
kustannuksella ja miljoonien työpaikkojen 
häviämisestä EU:n maaseudulta, mikä on
esteenä YMP:n tehokkuudelle.

6. kehottaa tarkistamaan EU:n ja 
Mercosurin välistä sopimusta koskevaa 
neuvottelutekstiä vastauksena komission 
vaikutusten arviointiin, jossa varoitetaan 
laittomien hakkuiden ja laittoman teollisen 
maatalouden laajasta yleistymisestä 
maaseutuyhteisöjen ja ympäristön 
kustannuksella, mikä voi johtaa miljoonien 
työpaikkojen häviämiseen EU:n 
maaseudulta ja olla esteenä YMP:n 
tehokkuudelle;

Or. de

Tarkistus 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa muuttamaan radikaalisti EU:n 
ja Mercosurin välistä sopimusta koskevaa 
neuvottelutekstiä vastauksena komission 
vaikutusten arviointiin, jossa varoitetaan 
laittomien hakkuiden ja laittoman 
teollisen maatalouden laajasta 
yleistymisestä maaseutuyhteisöjen ja 
ympäristön kustannuksella ja miljoonien 
työpaikkojen häviämisestä EU:n 
maaseudulta, mikä on esteenä YMP:n 
tehokkuudelle;

6. kehottaa laatimaan EU:n ja Mercosurin 
välistä sopimusta koskevan tasapainoisen 
neuvottelutekstin ottaen huomioon 
komission vaikutusten arvioinnin; vaatii 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, 
kehottaa edistämään Mercosur-maiden 
kehitystä ja vähentämään vaikutusta 
Euroopan tuottajiin;

Or. en
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Tarkistus 48
Gay Mitchell

Lausuntoluonnos
7 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tunnustaa, että YMP:n uudistukset ovat 
merkittävästi vähentäneet EU:n 
maataloustuotannon vaikutusta 
kehitysmaihin, koska vientituet on 
poistettu lähes kokonaan; kehottaa EU:ta 
tunnustamaan maatalouden tukemisen 
merkityksen kehitysmaissa erityisesti 
varmistamalla maatalouden asettamisen 
etusijalle kehitysmaissa ja EU:n 
kehitysavun määrärahoissa;

Or. en

Tarkistus 49
Filip Kaczmarek

Lausuntoluonnos
7 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. vaatii EU:ta varmistamaan YMP:n ja 
unionin kehitys- ja kauppapolitiikan 
johdonmukaisuuden, ja ottamaan samalla 
huomioon EU:n jäsenvaltioiden ja 
kehitysmaiden viljelijöiden tarpeet ja 
huolenaiheet kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuuden 
periaatteen mukaisesti;

Or. en


