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Tarkistus 1
Julie Girling

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, 
jotka kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, 
maaperän eroosioon ja niin edespäin;

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
pitkäaikaista elintarviketurvaa koskeviin 
tavoitteisiin, jotka kannustavat uudenlaisiin 
kestäviin maatalouden tuotantotapoihin, 
jotka säästävät energiaa, vähentävät 
kemikaalien käyttöä ja hyödyntävät 
tehokkaammin ekosysteemien potentiaalia; 
panee merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, 
maaperän eroosioon, biologisen 
monimuotoisuuden katoamiseen ja niin 
edespäin;

Or. en

Tarkistus 2
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, jotka 
kannustavat uudenlaisiin kestäviin
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät 
kemikaalien käyttöä ja hyödyntävät
tehokkaammin ekosysteemien potentiaalia;
panee merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, 
joilla pyritään kannustamaan kestäviä 
maatalouden tuotantotapoja, säästämään
energiaa, edistämään tehokasta 
tuotantopanosten käyttöä ja 
hyödyntämään tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
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ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, 
maaperän eroosioon ja niin edespäin;

vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, 
maaperän eroosioon ja niin edespäin;

Or. de

Tarkistus 3
Linda McAvan

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, 
jotka kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, 
maaperän eroosioon ja niin edespäin;

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
pitkäaikaista elintarviketurvaa koskevaan 
tavoitteeseen, joka kannustaa uudenlaisiin 
kestäviin maatalouden tuotantotapoihin, 
jotka säästävät energiaa, vähentävät 
kemikaalien käyttöä ja hyödyntävät 
tehokkaammin ekosysteemien potentiaalia; 
panee merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen 
ehtymiseen, esimerkiksi vesien 
saastumiseen, maaperän eroosioon, 
biologisen monimuotoisuuden 
katoamiseen ja niin edespäin;

Or. en

Tarkistus 4

Sandrine Bélier, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
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elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, jotka 
kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, 
maaperän eroosioon ja niin edespäin;

elintarviketurvaa koskeviin tavoitteisiin, 
jotka kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja käyttävät hyväkseen
tehokkaammin ekosysteemien potentiaalia; 
panee merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen 
ehtymiseen, esimerkiksi vesien 
saastumiseen, maaperän eroosioon, 
biologisen monimuotoisuuden 
katoamiseen ja niin edespäin;

Or. en

Tarkistus 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, jotka 
kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, 
maaperän eroosioon ja niin edespäin;

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, jotka 
kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, biologisen 
monimuotoisuuden katoamiseen, vesien 
saastumiseen, maaperän eroosioon ja niin 
edespäin;

Or. en
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Tarkistus 6
Chris Davies

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, jotka 
kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, 
maaperän eroosioon ja niin edespäin;

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, jotka 
kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
biologisen monimuotoisuuden 
katoamiseen, ilmastonmuutokseen, 
luonnonvarojen ehtymiseen, vesien 
saastumiseen, maaperän eroosioon ja niin 
edespäin;

Or. en

Tarkistus 7
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, 
jotka kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, 

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään
elintarvikepolitiikkaa koskeviin 
tavoitteisiin, jotka rohkaisevat ja tarjoavat 
kannustimia uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotanto- ja kulutustapoihin, 
jotka varmistavat elintarvikehuollon ja
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristöä ja terveyttä 
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maaperän eroosioon ja niin edespäin; koskeviin ja sosiaalisiin haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, biologisen 
monimuotoisuuden katoamiseen 
(maatalouden monimuotoisuus mukaan 
luettuna), luonnonvarojen ehtymiseen, 
vesien saastumiseen, maaperän eroosioon, 
terveyseroihin, kroonisiin sairauksiin, 
köyhyyteen ja väestömuutokseen 
Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 8
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, jotka 
kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, 
maaperän eroosioon ja niin edespäin;

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa turvataan 
asianmukainen rahoitus ja tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, jotka 
kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen ja
maaperän eroosioon ilman että 
vaarannetaan tilojen elinkelpoisuus tai 
niiden olemassaolo kaikkialla Euroopan 
unionissa;

Or. fr
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Tarkistus 9
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, jotka 
kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, 
maaperän eroosioon ja niin edespäin;

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, jotka 
kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä, ottavat paremmin huomioon 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja 
hyödyntävät tehokkaammin ekosysteemien 
potentiaalia; panee merkille, että politiikan 
on kyettävä vastaamaan ympäristön 
haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, 
luonnonvarojen ehtymiseen, vesien 
saastumiseen, maaperän eroosioon ja niin 
edespäin;

Or. en

Tarkistus 10
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, jotka 
kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, 

1. vaatii, että vuoden 2013 jälkeisessä 
yhteisessä maatalouspolitiikassa tähdätään 
elintarvikkeita koskeviin tavoitteisiin, jotka 
kannustavat uudenlaisiin kestäviin 
maatalouden tuotantotapoihin, jotka 
säästävät energiaa, vähentävät kemikaalien 
käyttöä ja hyödyntävät tehokkaammin 
ekosysteemien potentiaalia; panee 
merkille, että politiikan on kyettävä 
vastaamaan ympäristön haasteisiin, kuten 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen 
ehtymiseen, vesien saastumiseen, 
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maaperän eroosioon ja niin edespäin; maaperän eroosioon, eläinten suojeluun ja 
niin edespäin;

Or. en

Tarkistus 11
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että edellisissä yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistuksissa 
(vuoden 1992 McSharryn uudistus, 
Agenda 2000 -uudistus, vuoden 2003 
uudistus ja vuoden 2008 terveystarkastus) 
pyrittiin kaikissa varmistamaan, että 
eurooppalaiset maanviljelijät täyttävät 
maailman korkeimmat vaatimukset 
ympäristönsuojelun, eläinten 
hyvinvoinnin ja elintarvikkeiden 
jäljitettävyyden alalla; korostaa tässä 
yhteydessä, että viljelijät eivät saa 
markkinoilta korvauksia näiden 
vaatimusten täyttämisestä aiheutuvista 
kustannuksista;
(Tämän kohdan pitäisi olla uusi 1 kohta ja 
siksi se olisi sijoitettava tekstin alkuun.)

Or. de

Tarkistus 12
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. vaatii uudistamaan Euroopan 
unionin maatalousbudjettia seuraavalla 
rahoituskaudella Eurooppa 2020 
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-strategian tavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 13
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa ottamaan käyttöön 
toissijaisia suoria tukia, jotka 
muodostuvat siten, että 25–40 prosenttia 
kunkin jäsenvaltion suorista tuista 
käytetään Euroopan unionin laajuisena 
kannustinjärjestelmänä, jolla pyritään 
lujittamaan kestävyyttä parantamalla sekä 
luonnonvarojen tehokasta käyttöä että 
tuotantotehokkuutta ja lisäämään 
Euroopan unionin maatalouden 
kilpailukykyä äskettäin julkistetun 
komission tiedonannon 
"Etenemissuunnitelma – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050" mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 14
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä, että komission 
tiedonannossa keskitytään ympäristöön 
liittyvien julkishyödykkeiden tuottamiseen 
viherryttämällä yhteistä 
maatalouspolitiikkaa ja että aikomuksena 
on ottaa paremmin huomioon 
maatalousalan monimuotoisuus, joka 
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tarjoaa hyvän tilaisuuden siirtyä kohti 
vihreämpää ja kestävämpää yhteistä 
maatalouspolitiikkaa;

Or. en

Tarkistus 15
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää välttämättömänä, että löydetään 
oikea tasapaino tehokkaita 
tuotantomenetelmiä edellyttävän 
tuottavuuden lisäämistä koskevan tarpeen 
ja luonnonvarojen säilyttämistä ja niiden 
kestävää käyttöä koskevan tarpeen välillä 
kiinnittämällä asianmukaista huomiota 
ympäristöön, kansanterveyteen ja eläinten 
hyvinvointiin;

Or. ro

Tarkistus 16
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että nykyiset erittäin 
tehokkaat eläintuotannon menetelmät 
ovat usein kestämättömiä ja niillä on 
kielteisiä vaikutuksia eläinten terveyteen 
ja hyvinvointiin, mikä saattaa lisäksi 
vaikuttaa haitallisesti kansanterveyteen ja 
elintarviketurvaan; vaatii näin ollen, että 
yhteisessä maatalouspolitiikassa 
edistetään kotieläintuotannon 
menetelmiä, joissa otetaan huomioon 
ympäristö sekä eläinten terveys ja 
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hyvinvointi;

Or. en

Tarkistus 17
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että yhteisen 
maatalouspolitiikan on kyettävä 
vastaamaan valtavaan määrään haasteita, 
jotka koskevat väestöä, kehitystä, 
biologista monimuotoisuutta, ympäristöä 
ja maan niukkuutta, joten on pantava 
alulle uusi poliittinen aloite, jossa 
keskitytään yhteisen eurooppalaisen 
elintarvikepolitiikan luomiseen;

Or. en

Tarkistus 18
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että yhteinen 
maatalouspolitiikka ulottuu 
maanviljelijöihin ja suureen yleisöön –
molemmat ovat veronmaksajia ja kuluttajia 
– sillä jälkimmäiset hyötyvät turvallisista 
elintarvikkeista, terveellisestä 
ympäristöstä, terveydestä ja 
työllistymismahdollisuuksista;

2. huomauttaa, että yhteinen 
maatalouspolitiikka on keskeisessä 
asemassa maanviljelijöiden ja suuren
yleisön kannalta – molemmat ovat 
veronmaksajia ja kuluttajia – sillä 
jälkimmäiset hyötyvät turvallisista, 
kohtuuhintaisista elintarvikkeista, 
terveellisestä ympäristöstä, terveydestä ja 
työllistymismahdollisuuksista;

Or. de
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Tarkistus 19
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että yhteinen 
maatalouspolitiikka ulottuu 
maanviljelijöihin ja suureen yleisöön –
molemmat ovat veronmaksajia ja kuluttajia 
– sillä jälkimmäiset hyötyvät turvallisista 
elintarvikkeista, terveellisestä 
ympäristöstä, terveydestä ja 
työllistymismahdollisuuksista;

2. huomauttaa, että yhteinen 
maatalouspolitiikka ulottuu 
maanviljelijöihin ja suureen yleisöön –
molemmat ovat veronmaksajia ja kuluttajia 
– sillä jälkimmäiset hyötyvät turvallisista 
elintarvikkeista, terveellisestä 
ympäristöstä, terveydestä ja 
työllistymismahdollisuuksista ja koska 
hyvälaatuisten tuotteiden kysyntä 
lisääntyy ja ympäristöystävälliset 
käytännöt yleistyvät;

Or. fr

Tarkistus 20

Sandrine Bélier, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että yhteinen 
maatalouspolitiikka ulottuu 
maanviljelijöihin ja suureen yleisöön –
molemmat ovat veronmaksajia ja kuluttajia 
– sillä jälkimmäiset hyötyvät turvallisista 
elintarvikkeista, terveellisestä 
ympäristöstä, terveydestä ja 
työllistymismahdollisuuksista;

2. huomauttaa, että yhteinen 
maatalouspolitiikka ulottuu 
maanviljelijöihin ja suureen yleisöön –
molemmat ovat veronmaksajia ja kuluttajia 
– sillä kaikki hyötyvät turvallisista 
elintarvikkeista, terveellisestä 
ympäristöstä, terveydestä ja 
työllistymismahdollisuuksista;

Or. en
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Tarkistus 21
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. huomauttaa, että yhteinen 
maatalouspolitiikka ulottuu 
maanviljelijöihin ja suureen yleisöön –
molemmat ovat veronmaksajia ja kuluttajia 
– sillä jälkimmäiset hyötyvät turvallisista 
elintarvikkeista, terveellisestä 
ympäristöstä, terveydestä ja 
työllistymismahdollisuuksista;

2. huomauttaa, että yhteinen 
maatalouspolitiikka ulottuu 
maanviljelijöihin ja suureen yleisöön –
molemmat ovat veronmaksajia ja kuluttajia 
– ja molemmat hyötyvät turvallisista ja 
ravitsevista elintarvikkeista, terveellisestä 
ympäristöstä, terveydestä ja 
työllistymismahdollisuuksista;

Or. en

Tarkistus 22
Julie Girling

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoitus perustuu malliin, joka sisältää 
luonnonhaittoja koskevat tuet ja vihreän 
kohdan tuet tai herkille alueille 
myönnettävät tuet;

3. vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoitus perustuu malliin, joka sisältää 
luonnonhaittoja koskevat tuet ja herkille 
alueille myönnettävät tuet sekä niille 
maanviljelijöille myönnettävät tuet, joilla 
on erityisiä hoitovaatimuksia Natura 2000 
-alueilla;

Or. en

Tarkistus 23
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
3 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoitus perustuu malliin, joka sisältää 
luonnonhaittoja koskevat tuet ja vihreän 
kohdan tuet tai herkille alueille 
myönnettävät tuet;

3. vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoitus perustuu malliin, jossa maksetaan 
korvauksia maailman tiukimpiin 
kuuluvien vaatimusten noudattamisesta ja 
niiden julkishyödykkeiden tuottamisesta, 
joista ei saada korvauksia markkinoilta; 
huomauttaa tässä yhteydessä, että 
luonnonhaitoista on edelleen maksettava 
korvauksia tulevaisuudessa;

Or. de

Tarkistus 24
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoitus perustuu malliin, joka sisältää 
luonnonhaittoja koskevat tuet ja vihreän 
kohdan tuet tai herkille alueille 
myönnettävät tuet;

3. vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoitus perustuu malliin, joka sisältää 
luonnonhaittoja koskevat tuet ja vihreän 
kohdan tuet tai herkille alueille 
myönnettävät tuet erityisesti ylänköjen 
viljelyalueilla;

Or. fr

Tarkistus 25

Sandrine Bélier, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoitus perustuu malliin, joka sisältää 
luonnonhaittoja koskevat tuet ja vihreän 

3. vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoitus perustuu malliin, joka sisältää 
erityisille maatalousjärjestelmille, kuten 
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kohdan tuet tai herkille alueille 
myönnettävät tuet;

luonnonmukaisille ja luonnonarvoltaan 
merkittäville maatalousjärjestelmille, sekä 
laajaperäisesti hoidetuille laitumille ja 
niityille myönnettävät tuet ja niille 
maanviljelijöille myönnettävät tuet, joilla 
on erityisiä hoitovaatimuksia Natura 2000 
-alueilla;

Or. en

Tarkistus 26
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoitus perustuu malliin, joka sisältää 
luonnonhaittoja koskevat tuet ja vihreän 
kohdan tuet tai herkille alueille 
myönnettävät tuet;

3. vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoitus perustuu malliin, joka sisältää 
luonnonhaittoja koskevat tuet, saari- ja 
vuoristoalueet mukaan luettuina, ja 
vihreän kohdan tuet tai herkille alueille 
myönnettävät tuet;

Or. en

Tarkistus 27
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoitus perustuu malliin, joka sisältää 
luonnonhaittoja koskevat tuet ja vihreän 
kohdan tuet tai herkille alueille 
myönnettävät tuet;

3. vaatii, että yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoitusmalli sisältää luonnonhaittoja 
koskevat tuet ja vihreän kohdan tuet tai 
herkille alueille myönnettävät tuet;

Or. en
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Tarkistus 28
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. vaatii, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoitusta 
osoitettaessa olisi käytettävä viljelyalan 
lisäksi muita indikaattoreita, kuten 
tuotannon laatu, ekologisten 
maataloustekniikoiden käyttö, maatilojen 
sijainti maantieteellisesti epäsuotuisilla 
alueilla ja nuoren väestön läsnäolo;

Or. it

Tarkistus 29
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. vaatii, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoitusta 
osoitettaessa on kiinnitettävä 
asianmukaista huomiota 
ammattiviljelijöihin eli viljelijöihin, jotka 
todella asuvat tilalla, eikä suuriin 
yritysryhmittymiin tai 
investointirahastoihin, jotka käyttävät 
maataloutta pelkästään vaihtoehtoisena 
sijoitusjärjestelmänä;

Or. it

Tarkistus 30
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. suosittaa tukien jakelujärjestelmään 
alueellista toimintamallia, jossa otetaan 
huomioon erilaiset tilanteet, jotta voidaan
edistää sekä tilojen että kyseisten alueiden 
kestävyyttä;

Or. fr

Tarkistus 31
Julie Girling

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii molempien pilarien 
rahoituskäsitteen vahvistamista siten, että 
rahoituksen edellytyksenä on tiettyjen 
ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta 
koskevien ehtojen täyttäminen, jotta 
korkealaatuista ruokaa voidaan tuottaa 
kestävien käytäntöjen avulla; panee 
merkille, että ainoastaan riittävällä 
rahoituksella voidaan taata 
kohdennettujen maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden menestys;

4. vaatii molempien pilarien 
rahoituskäsitteen vahvistamista siten, että 
rahoituksen edellytyksenä on tiettyjen
ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta 
koskevien ehtojen täyttäminen, jotta 
korkealaatuista ruokaa voidaan tuottaa 
kestävien käytäntöjen avulla;

Or. en

Tarkistus 32
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii molempien pilarien 
rahoituskäsitteen vahvistamista siten, että 
rahoituksen edellytyksenä on tiettyjen 
ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta

4. vaatii molempien pilarien 
rahoituskäsitteen vahvistamista siten, että 
rahoituksen edellytyksenä on tiettyjen 
ympäristöä, luonnonvarojen tehokasta 
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koskevien ehtojen täyttäminen, jotta 
korkealaatuista ruokaa voidaan tuottaa 
kestävien käytäntöjen avulla; panee 
merkille, että ainoastaan riittävällä
rahoituksella voidaan taata kohdennettujen 
maatalouden ympäristötoimenpiteiden 
menestys;

käyttöä ja biologisen monimuotoisuuden 
säilyttämisen edistämistä koskevien 
ehtojen täyttäminen, jotta korkealaatuista 
ruokaa voidaan edelleen tuottaa kestävien 
käytäntöjen avulla; panee merkille, että 
ainoastaan riittävillä
budjettimäärärahoilla voidaan taata 
kohdennettujen uusien, 
ympäristöystävällisten käytäntöjen ja 
olemassa olevien maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden menestys;

Or. de

Tarkistus 33

Sandrine Bélier, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii molempien pilarien 
rahoituskäsitteen vahvistamista siten, että 
rahoituksen edellytyksenä on tiettyjen 
ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta 
koskevien ehtojen täyttäminen, jotta 
korkealaatuista ruokaa voidaan tuottaa
kestävien käytäntöjen avulla; panee 
merkille, että ainoastaan riittävällä 
rahoituksella voidaan taata kohdennettujen 
maatalouden ympäristötoimenpiteiden 
menestys;

4. vaatii molempien pilarien 
rahoituskäsitteen vahvistamista siten, että 
rahoituksen edellytyksenä on tiettyjen 
ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta 
koskevien ehtojen täyttäminen, jotta 
korkealaatuista ruokaa tuotetaan kestävien 
käytäntöjen avulla; panee merkille, että 
ainoastaan riittävällä rahoituksella voidaan 
taata kohdennettujen maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden menestys;

Or. en

Tarkistus 34
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
4 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii molempien pilarien 
rahoituskäsitteen vahvistamista siten, että 
rahoituksen edellytyksenä on tiettyjen 
ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta 
koskevien ehtojen täyttäminen, jotta 
korkealaatuista ruokaa voidaan tuottaa
kestävien käytäntöjen avulla; panee 
merkille, että ainoastaan riittävällä 
rahoituksella voidaan taata kohdennettujen 
maatalouden ympäristötoimenpiteiden 
menestys;

4. vaatii molempien pilarien 
rahoituskäsitteen vahvistamista siten, että 
korostetaan yhteisen maatalouspolitiikan 
tarvetta tähdätä tiettyjen ympäristöä,
biologista monimuotoisuutta ja 
kansanterveyttä koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen, jotta korkealaatuista ja 
ravintoarvoltaan korkeatasoista ruokaa 
tuotetaan edullisilla hinnoilla kestävien 
käytäntöjen avulla; panee merkille, että 
ainoastaan riittävällä rahoituksella voidaan 
taata kohdennettujen maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden menestys; vaatii 
toimia kuluttajien ja viljelijöiden aseman 
lujittamiseksi tehokkaammin toimivassa 
ravintoketjussa;

Or. en

Tarkistus 35
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii molempien pilarien 
rahoituskäsitteen vahvistamista siten, että 
rahoituksen edellytyksenä on tiettyjen
ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta 
koskevien ehtojen täyttäminen, jotta 
korkealaatuista ruokaa voidaan tuottaa 
kestävien käytäntöjen avulla; panee 
merkille, että ainoastaan riittävällä 
rahoituksella voidaan taata kohdennettujen 
maatalouden ympäristötoimenpiteiden 
menestys;

4. vaatii riittävien määrärahojen 
osoittamista kunnianhimoisten ympäristöä 
ja biologista monimuotoisuutta koskevien
tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta 
korkealaatuista ruokaa voidaan tuottaa 
kestävien käytäntöjen avulla; panee 
merkille, että ainoastaan riittävällä 
rahoituksella voidaan taata kohdennettujen 
maatalouden ympäristötoimenpiteiden 
menestys;

Or. fr
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Tarkistus 36
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii molempien pilarien 
rahoituskäsitteen vahvistamista siten, että 
rahoituksen edellytyksenä on tiettyjen 
ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta 
koskevien ehtojen täyttäminen, jotta 
korkealaatuista ruokaa voidaan tuottaa 
kestävien käytäntöjen avulla; panee 
merkille, että ainoastaan riittävällä 
rahoituksella voidaan taata kohdennettujen 
maatalouden ympäristötoimenpiteiden 
menestys;

4. vaatii molempien pilarien 
rahoituskäsitteen vahvistamista siten, että 
rahoituksen edellytyksenä on tiettyjen 
ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta 
koskevien ehtojen täyttäminen, jotta 
korkealaatuista ruokaa voidaan tuottaa 
kestävien käytäntöjen avulla; panee 
merkille, että ainoastaan riittävällä 
rahoituksella voidaan taata kohdennettujen 
maatalouden ympäristötoimenpiteiden 
menestys; vaatii luomaan uusia 
rahoitusmekanismeja, jotta 
nopeutettaisiin siirtymistä laajamittaiseen 
luonnonmukaiseen maatalouteen;

Or. en

Tarkistus 37
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että Euroopan unionin 
maatalouspolitiikan viherryttäminen ei 
todellisuudessa ole mitään uutta 
viljelijöille, sillä jokaisella peräkkäisellä 
uudistuksella on pyritty lujittamaan tätä 
yhteisen maatalouspolitiikan aspektia;

Or. de
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Tarkistus 38
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa palveluja, joita 
eurooppalaiset viljelijät tuottavat 
eurooppalaiselle yhteiskunnalle, erityisesti 
vaihtelevan viljellyn maiseman 
säilyttäminen ja luonnonvarojen 
säilyttämisen ja hoitamisen sekä 
ympäristönsuojelun huomattava 
edistäminen;

Or. de

Tarkistus 39
Linda McAvan

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että ympäristöön liittyviin 
haasteisiin vastaaminen ja viljelijöille 
myönnettävän julkisen tuen täydellinen 
hyväksyntä edellyttävät julkisten 
hyödykkeiden tuotannosta annettavaa 
korvausta koskevaa kattavaa 
toimintamallia; vaatii kaikkiin yhteisen 
maatalouspolitiikan tukiin sovellettavaa 
yhtenäistä ympäristönormi- ja 
kannustinjärjestelmää, johon sisältyy 
seuraavaa:
– ensimmäisessä pilarissa joukko 
pakollisia hyvän maatalouskäytännön 
mukaisia yksinkertaisia toimenpiteitä,
kuten viljelykierto, tilojen vihreä 
infrastruktuuri, maan viherpeite ja 
ravinnetasapaino, erityiset lisätuet Natura 
2000 -alueiden viljelijöille, 
luomuviljelytiloille ja laajaperäisesti 
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hoidetuille laidun- ja niittymaille
– hyvin kohdistettu ja riittävästi rahoitettu 
toinen pilari, johon sisältyy toimenpiteitä, 
joilla viljelijöitä tuetaan, jotta nämä 
ylittäisivät tavanomaiset parhaat 
käytännöt ja edistäisivät Euroopan 
unionin tavoitteiden saavuttamista 
ilmastonmuutoksen, biologisen 
monimuotoisuuden ja vesistönhoidon 
alalla;

Or. en

Tarkistus 40
Oreste Rossi

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että yhteisen 
maatalouspolitiikan rahoitusta ei pitäisi 
vähentää vaan pikemminkin mukauttaa, 
jotta viljelyalueiden nykyistä tuottavuutta 
voidaan lisätä ja ekosysteemin suojelua, 
biologista monimuotoisuutta, kuluttajien 
ja viljelijöiden terveyden suojelua ja 
laadukkaiden maataloustuotteiden 
saamista koskevat tavoitteet voidaan 
saavuttaa; 

Or. it

Tarkistus 41
Chris Davies

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tunnustaa, että tukimaksut, joilla 
edistetään kestämättömiä käytäntöjä, ovat 
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Euroopan unionin ympäristöpolitiikassa 
asetettujen tavoitteiden vastaisia, ja vaatii 
mukauttamaan tukien järjestelmää, jotta 
vältetään ristiriitaisuudet ja edistetään 
hyvää käytäntöä;

Or. en

Tarkistus 42
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

katsoo, että ympäristöön liittyviin 
haasteisiin vastaaminen ja viljelijöille 
myönnettävän julkisen tuen täydellinen 
hyväksyntä edellyttävät julkisten 
hyödykkeiden tuotannosta annettavaa 
korvausta koskevaa kattavaa 
toimintamallia; vaatii yhtenäistä 
järjestelmää, johon sisältyy seuraavaa: 
yksinkertaisena lähtökohtana täydentävät 
ehdot ja viljelijöille suojelualueilla 
(Natura 2000 -alueet ja muut 
jäsenvaltioiden nimeämät suojelualueet) 
myönnettäviä erityisiä ensimmäisen 
pilarin tukia;

Or. en

Tarkistus 43
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että olisi pyrittävä edistämään 
terveellisempiä ja kestävämpiä 
ruokavalioita luomalla parempia 
yhteyksiä tuotanto- ja kulutuspolitiikan 



AM\861637FI.doc 25/56 PE460.983v01-00

FI

välille, julkiset hankinnat, ateriapalvelu ja 
kysyntään perustuvat toimintalinjat 
mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 44
Jo Leinen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. suosittaa asettamaan etusijalle 
sellaisten maatalousmenetelmien 
tukemisen, jotka edistävät 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä tai 
vaikuttavat myönteisesti hiilen sitomiseen 
maaperään;

Or. de

Tarkistus 45
Sandrine Bélier, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että ilmastonmuutoksen ja 
lajien häviämisen kiihtyessä 
ekosysteemien on oltava terveitä, 
biologisesti monimuotoisia ja kestäviä 
voidakseen jatkaa ihmisten hyvinvoinnille 
välttämättömiä toimintoja, äärimmäisten 
sääilmiöiden lieventäminen, veden ja 
ravinteiden kierto ja hiilinieluna 
toimiminen mukaan luettuina; painottaa, 
että paikallisen ja alueellisen lajien 
häviämisen vähentämiseksi kaikkialla 
tarvitaan koko aluetta koskevaa, kestävää 
ja ympäristöystävällistä maankäyttöä, 
jolla helpotetaan lajien esiintymisalueiden 
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mukautumista ja lajien siirtymistä 
viljelijöille Natura 2000 -alueiden 
suojelemiseksi annettavan tuen ja 
tehokkaiden maatalouden 
ympäristösuunnitelmien avulla; tukee 
siksi maatalouden ekosysteemiä koskevaa 
toimintamallia ja tilojen tasolla pakollisia 
toimia, joilla pyritään lisäämään 
ekologista infrastruktuuria, ja pitää 
tärkeänä luonnonarvoltaan merkittävän 
viljelymaan tai metsämaiden, 
maatalouden kosteikkojen ja pysyvien 
laidunten säilyttämistä ja kunnostamista, 
jotta voidaan sitoa hiiltä, optimoida veden 
säännöstely ja lisätä biologista 
monimuotoisuutta;

Or. en

Tarkistus 46
Julie Girling

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että ekosysteemejä 
kunnioittava pakollinen viherryttäminen 
paitsi hyödyttää ympäristöä myös takaa
Euroopan unionin maanviljelyn kestävän 
tulevaisuuden;

5. korostaa, että edistyksellisillä 
maatalouspolitiikoilla kunnioitetaan 
edelleen ekosysteemejä ja hyödytetään 
ympäristöä samalla kun edistetään 
edelleen kestävää ja tuottavaa Euroopan 
unionin maatalousmallia;

Or. en

Tarkistus 47
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että ekosysteemejä 5. korostaa, että lisäviherryttämisen on 
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kunnioittava pakollinen viherryttäminen 
paitsi hyödyttää ympäristöä myös takaa
Euroopan unionin maanviljelyn kestävän 
tulevaisuuden;

perustuttava kaikkia hyödyttävään 
lähestymistapaan, joka hyödyttää sekä 
ympäristöä että viljelijöitä ja yhteiskuntaa 
luonnonvarojen tehokkaan käytön ja 
lisääntyneen tuottavuuden kautta ja 
vähintäänkin kunnioittaa ekosysteemejä; 
painottaa lisäksi, että on tärkeää panna 
painoa tutkimukseen, innovointiin ja 
uuteen teknologiaan, jotta taataan
Euroopan unionin maanviljelyn kestävä
tulevaisuus;

Or. de

Tarkistus 48
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että ekosysteemejä 
kunnioittava pakollinen viherryttäminen 
paitsi hyödyttää ympäristöä myös takaa
Euroopan unionin maanviljelyn kestävän 
tulevaisuuden;

5. korostaa, että ekosysteemejä 
kunnioittava pakollinen viherryttäminen ja 
tuotannon monipuolistamisen sekä 
lyhyiden tuotantoketjujen edistäminen 
paitsi hyödyttävät ympäristöä myös 
takaavat Euroopan unionin maanviljelyn 
kestävän tulevaisuuden;

Or. fr

Tarkistus 49
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että ekosysteemejä 
kunnioittava pakollinen viherryttäminen 
paitsi hyödyttää ympäristöä myös takaa 
Euroopan unionin maanviljelyn kestävän 

5. korostaa, että ekosysteemejä 
kunnioittava pakollinen viherryttäminen 
paitsi hyödyttää ympäristöä myös takaa 
moninkertaisia lisäetuja Euroopan unionin 
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tulevaisuuden; maanviljelyn kestävälle tulevaisuudelle;

Or. en

Tarkistus 50
Anne Delvaux

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että ekosysteemejä 
kunnioittava pakollinen viherryttäminen
paitsi hyödyttää ympäristöä myös takaa 
Euroopan unionin maanviljelyn kestävän 
tulevaisuuden;

5. korostaa, että ekosysteemejä 
kunnioittava ympäristön parempi 
huomioonottaminen paitsi hyödyttää 
ympäristöä myös takaa Euroopan unionin 
maanviljelyn kestävän tulevaisuuden;
Euroopan maatalouden viherryttäminen 
on hyödyllistä ja mahdollista ainoastaan 
jos Euroopan unionin kumppanimaina 
olevien kehittyneiden ja nousevien 
maiden maataloudet seuraavat samaa 
käytäntöä;

Or. fr

Tarkistus 51

Sandrine Bélier, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että ympäristöön liittyviin 
haasteisiin vastaaminen ja viljelijöille 
myönnettävän julkisen tuen täydellinen 
hyväksyntä edellyttävät julkisten 
hyödykkeiden tuotannosta annettavaa 
korvausta koskevaa kattavaa 
toimintamallia; vaatii yhtenäistä 
ympäristökannustinjärjestelmää, johon 
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sisältyy seuraavaa:
– lähtökohtana kunnolliset täydentävät 
ehdot, jotka perustuvat 
aiheuttamisperiaatteeseen
– tilojen tasolla ensimmäiseen pilariin 
kuuluva pakollinen ympäristöystävällinen 
osa, joka sisältää joukon hyvän 
maatalouskäytännön mukaisia 
yksinkertaisia ja tarkoituksenmukaisia 
toimenpiteitä, kuten viljelykierto, tilojen 
vihreä infrastruktuuri (luonnonvarojen 
hoitoalueet), maan viherpeite ja 
ravinnetasapaino
– ensimmäisen pilarin erityiset lisätuet 
Natura 2000 -alueiden viljelijöille, 
luonnonmukaisen viljelyn säilyttämiselle 
ja laajaperäisesti hoidetuille laidun- ja 
niittymaille
– hyvin kohdistettu ja riittävästi rahoitettu 
toinen pilari, johon olisi sisällyttävä 
tehokkaita, vapaaehtoisia ja monivuotisia 
järjestelmiä, joista viljelijöitä tuetaan, 
jotta nämä ylittäisivät tavanomaiset 
parhaat käytännöt ja edistäisivät 
Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamista ilmastonmuutoksen, 
biologisen monimuotoisuuden ja 
vesistönhoidon alalla;

Or. en

Tarkistus 52
Julie Girling

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää tärkeänä hyvin kohdistettua ja 
riittävästi rahoitettua toista pilaria, johon 
olisi sisällyttävä tehokkaita, vapaaehtoisia 
ja monivuotisia järjestelmiä, joista 
viljelijöitä tuetaan, jotta nämä ylittäisivät 
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tavanomaiset parhaat käytännöt ja 
edistäisivät Euroopan unionin 
tavoitteiden saavuttamista 
ilmastonmuutoksen, biologisen 
monimuotoisuuden ja vesistönhoidon 
alalla;

Or. en

Tarkistus 53
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön hoitoa koskevia 
lisätukijärjestelmiä/palkkioita 
luonnonarvoltaan merkittäville 
maatalousjärjestelmille, 
luonnonmukaisille 
maatalousjärjestelmille ja Natura 2000 
-alueille;

Or. en

Tarkistus 54
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. huomauttaa, että Euroopan unionin 
kansalaiset maksavat ruoastaan hinnan, 
joka voi olla jopa yli 50 prosenttia 
tuloista, ja että noin 43 miljoonaa ihmistä 
uhkaa ruokaköyhyys Euroopan unionissa 
ja että huono ravinto on terveyden 
kannalta yksi tärkeimmistä haitallisista 
tekijöistä ja liittyy alhaisempaan 
sosioekonomiseen asemaan, köyhyyteen 
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ja sosiaaliseen syrjäytymiseen;

Or. en

Tarkistus 55
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että maatalouden nykyisistä 
haasteista selviytyminen ei voi riippua 
ainoastaan teknologisista ratkaisuista 
vaan edellyttää puuttumista nykyisiin 
kulutusmalleihin, tuhlaamiseen ja 
mutkikkaisiin ympäristön, biologisen 
monimuotoisuuden ja ihmisten terveyden 
välisiin suhteisiin;

Or. en

Tarkistus 56
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa keskittymään maaseudun 
kehittämisen rahoituksessa uusiin 
haasteisiin, maatalouden ekologisiin 
innovaatioihin, sosiaaliseen ja 
taloudelliseen kehittämiseen, kuten 
julkisten palvelujen ja infrastruktuurien 
parempi saatavuus maaseutualueilla, 
erityisesti heikommassa asemassa olevilla 
tai epäsuotuisilla alueilla; katsoo, että 
tähän olisi sisällyttävä alueellisten ja 
paikallisten elintarvikejärjestelmien 
tukeminen, jolla saavutetaan osallistava 
kasvu, ja omavaraisviljelyä harjoittavien 
yhteisöjen avustaminen, jolla 
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tunnustetaan niiden panos 
paikallisyhteisöihin;

Or. en

Tarkistus 57
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä komission ehdotuksen 
toista vaihtoehtoa, joka käsittelisi 
Euroopan unionin talouden ja ympäristön 
haasteita ja sosiaalisia haasteita sekä 
vahvistaisi maatalouden ja maaseudun 
panosta Eurooppa 2020 -strategian 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
tavoitteiden saavuttamiseen;

6. pitää myönteisenä komission ehdotuksen 
vaihtoehtoa, joka käsittelisi Euroopan 
unionin talouden ja ympäristön haasteita ja 
sosiaalisia haasteita sekä vahvistaisi 
maatalouden ja maaseudun panosta 
Eurooppa 2020 -strategian älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
tavoitteiden saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 58
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä komission 
ehdotuksen toista vaihtoehtoa, joka 
käsittelisi Euroopan unionin talouden ja 
ympäristön haasteita ja sosiaalisia haasteita 
sekä vahvistaisi maatalouden ja maaseudun 
panosta Eurooppa 2020 -strategian 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
tavoitteiden saavuttamiseen;

6. pitää myönteisenä komission 
ehdotuksia, jotka käsittelisivät Euroopan 
unionin talouden ja ympäristön haasteita ja 
sosiaalisia haasteita sekä vahvistaisivat
maatalouden ja maaseudun panosta 
Eurooppa 2020 -strategian älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
tavoitteiden saavuttamiseen, ja kannustaa 
komissiota kehittämään edelleen 
tiedonannossa kuvattua kolmea 
vaihtoehtoa sekä lisävaihtoehtoja ja 
vaihtoehtojen yhdistelmiä, joilla voitaisiin 
puuttua tehokkaammin Euroopan 
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unionin taloudellisiin, ympäristöön 
liittyviin ja sosiaalisiin haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 59
Linda McAvan

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että yhteisen 
maatalouspolitiikan olisi tuettava 
siirtymistä tehokarjantuotannosta 
kestävämpään kotieläintuotantoon; 
kehottaa sen vuoksi komissiota 
harkitsemaan palkkioita niille 
karjankasvattajille, jotka käyttävät 
laajaperäisiä laiduntamismenetelmiä ja 
kasvattavat oman rehunsa;

Or. en

Tarkistus 60
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

pitää tärkeänä, että maaseudun 
kehittäminen täydentää ensimmäiseen 
pilariin kuuluvien monivuotisten 
ohjelmatoimenpiteiden tukemia hyviä 
käytäntöjä; korostaa tarvetta tukea 
Euroopan unionin viljelyn 
suuntautumista kohti laadukkaiden 
elintarvikkeiden tuotantoa, 
luonnonvarojen kestävää hallintaa ja 
tasapainoista alueellista kehitystä; 
painottaa, että maaseudun kehittämisen 
yhteydessä on osallistuttava luonnon 
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monimuotoisuuden häviämisen, 
ilmastonmuutoksen, vesivarojen 
loppumisen ja maaperän pilaantumisen 
kaltaisten uhkaavien maailmanlaajuisten 
koskevien haasteiden ratkaisemiseen 
samalla kun asetetaan etusijalle 
luonnonarvoltaan merkittävän viljelyn ja 
luonnonmukaisen viljelyn kaltaisten 
kokonaisvaltaisten ja moninkertaisia 
hyötyjä tuottavien viljelykäytäntöjen 
edelleen kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 61
Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että yhteisen 
maatalouspolitiikan olisi tuettava sellaisia 
viljelymuotoja, jotka pystyvät jatkuvasti 
tuottamaan monia hyötyjä ympäristölle ja 
biologiselle monimuotoisuudelle, kuten 
laajaperäinen karjankasvatus 
laidunmailla, yhdistetty kasvi- ja 
eläintuotanto sekä luonnonmukainen 
viljely;

Or. en

Tarkistus 62
Dan Jørgensen

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää myönteisenä komission 
ehdottamaa ympäristöystävällistä osaa 
ensimmäisessä pilarissa; katsoo, että 
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viherryttämisestä saatavien tukien ehtona 
olisi oltava sellaisten toimenpiteiden 
toteuttaminen, joilla pyritään tuottamaan 
hyötyjä ympäristölle, kuten viljelykierto, 
kestävä vesihuolto, keinolannoitteiden 
vähäinen käyttö, hyvät käytännöt 
maaperän eroosion ja pilaantumisen 
torjumiseksi sekä maaperän 
hedelmällisyyden lisäämiseksi ja toimet 
biologisen monimuotoisuuden 
palauttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 63
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että maaseudun 
kehittämistoimien on täydennettävä hyviä 
maatalouskäytäntöjä, joita tuetaan 
ensimmäisen pilarin nojalla, ja 
kannustettava käytäntöjä, jotka edistävät 
johdonmukaisesti ilmastonmuutoksen 
torjumista ja luonnonvarojen kestävää 
hoitoa koskevia tavoitteita, kuten 
biologisen monimuotoisuuden, vesistöjen 
ja maaperän suojeleminen; korostaa tässä 
yhteydessä, että luonnonmukainen viljely 
on tunnustettu asianmukaiseksi malliksi 
maataloustutkimuksessa ja sitä olisi 
edistettävä;

Or. fr

Tarkistus 64
Julie Girling

Lausuntoluonnos
7 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että yhteisen 
maatalouspolitiikan tarkistamisen 
yhteydessä pitäisi harkita uusia 
päästövähennyshyvityksiä koskevia 
välineitä, koska maataloudella on valtava 
potentiaali torjua ilmastonmuutosta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 65
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että yhteisen 
maatalouspolitiikan tarkistamisen 
yhteydessä pitäisi harkita uusia 
päästövähennyshyvityksiä koskevia 
välineitä, koska maataloudella on valtava 
potentiaali torjua ilmastonmuutosta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 66

Sandrine Bélier, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että yhteisen 
maatalouspolitiikan tarkistamisen 
yhteydessä pitäisi harkita uusia 
päästövähennyshyvityksiä koskevia 
välineitä, koska maataloudella on valtava 

7. katsoo, että maataloutta ei pitäisi
sisällyttää olemassa oleviin 
päästökauppajärjestelmiin tai 
vastuunjakoa koskevan päätöksen 
mukaisiin tavoitteisiin, koska laskennan 
tarkkuudessa on eroja ja 
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potentiaali torjua ilmastonmuutosta; luonnonolosuhteet vaihtelevat suuresti, 
mutta kehottaa asettamaan erillisiä 
tavoitteita maankäytön, maankäytön 
muutosten ja metsätalouden alalla 
(LULUCF-sektorilla);

Or. en

Tarkistus 67
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että yhteisen maatalouspolitiikan 
tarkistamisen yhteydessä pitäisi harkita 
uusia päästövähennyshyvityksiä koskevia 
välineitä, koska maataloudella on valtava 
potentiaali torjua ilmastonmuutosta;

7. katsoo, että yhteisen maatalouspolitiikan 
tarkistamisen yhteydessä pitäisi harkita 
ekosysteemipalvelujen tarjoamisesta 
maksettavia korvauksia koskevia
vaihtoehtoja ja kiinnitettävä erityistä 
huomiota kasvihuonekaasujen 
vähentämiseen ja hiilen talteenottoon, 
koska maataloudella on valtava potentiaali 
torjua ilmastonmuutosta;

Or. en

Tarkistus 68
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että yhteisen maatalouspolitiikan 
tarkistamisen yhteydessä pitäisi harkita 
uusia päästövähennyshyvityksiä koskevia
välineitä, koska maataloudella on valtava 
potentiaali torjua ilmastonmuutosta;

7. katsoo, että yhteisen maatalouspolitiikan 
tarkistamisen yhteydessä pitäisi harkita 
uusia talouden ja rahoituksen 
innovatiivisia välineitä, koska 
maataloudella on valtava potentiaali torjua 
ilmastonmuutosta;

Or. en
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Tarkistus 69
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että yhteisen maatalouspolitiikan 
tarkistamisen yhteydessä pitäisi harkita 
uusia päästövähennyshyvityksiä koskevia
välineitä, koska maataloudella on valtava
potentiaali torjua ilmastonmuutosta;

7. katsoo, että yhteisen maatalouspolitiikan 
tarkistamisen yhteydessä pitäisi harkita 
uusia välineitä, jotta otettaisiin huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumista koskeva 
maatalouden potentiaali, jota on edelleen 
vaikea mitata ja jonka sisällyttäminen 
saattaisi vahingoittaa 
päästöhyvitysjärjestelmän luotettavuuden;

Or. fr

Tarkistus 70
Riikka Manner, Hannu Takkula

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pahoittelee, että Euroopan unionin 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita ei ole vielä saavutettu ja odottaa, 
että yhteinen maatalouspolitiikka toimii 
moottorina näiden päämäärien 
tavoittelulle;

8. pahoittelee, että Euroopan unionin 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita ei ole vielä saavutettu ja odottaa, 
että yhteinen maatalouspolitiikka edistää 
näiden päämäärien tavoittelua;

Or. en

Tarkistus 71
Julie Girling

Lausuntoluonnos
8 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pahoittelee, että Euroopan unionin 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita ei ole vielä saavutettu ja odottaa, 
että yhteinen maatalouspolitiikka toimii 
moottorina näiden päämäärien 
tavoittelulle;

8. pahoittelee, että Euroopan unionin 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita ei ole vielä saavutettu ja odottaa, 
että yhteinen maatalouspolitiikka edistää 
osaltaan biologista monimuotoisuutta 
koskevien Nagoyan tavoitteiden 
saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 72
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. pahoittelee, että Euroopan unionin 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita ei ole vielä saavutettu ja 
odottaa, että yhteinen maatalouspolitiikka 
toimii moottorina näiden päämäärien 
tavoittelulle;

8. korostaa, että Euroopan unionin on 
jatkettava merkittäviä toimia biologisen 
monimuotoisuuden alalla; huomauttaa 
tässä yhteydessä, että yhteistyölle 
perustuva luonnonsuojelutoiminta on 
tehokas keino tähän tarkoitukseen;

Or. de

Tarkistus 73
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa sisällyttämään uuteen 
yhteiseen maatalouspolitiikkaan uusia 
toimia, joilla palautetaan pölyttäjien 
kannalta suotuisat elinympäristöt ja 
maksetaan korvauksia viljelijöille ja 
maanomistajille maatalouden 
monimuotoisuuden suojelemisesta ja 
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säilyttämisestä; toteaa, että viljelymaiden 
lintuindikaattoria, perhosindikaattoria ja 
luonnonarvoltaan merkittävien 
viljelymaiden indikaattoria olisi 
seurattava kansallisella ja alueellisella 
tasolla;

Or. en

Tarkistus 74
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että maaperän 
suojelemiseksi on tärkeää tarkastella 
kaikkia mahdollisia tilaisuuksia 
jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön, 
johon osallistuvat kaikki asianosaiset,

Or. el

Tarkistus 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. huomauttaa, että Euroopan unionin 
olisi harkittava vakavasti etuja, joita 
muuntogeenisten organismien käytöstä 
voisi olla elintarvikehuollon 
turvaamiselle, tuhoeläinten torjumiselle 
maatalousalalla ja kasvinsuojeluaineiden 
käytön vähentämiselle;

Or. es
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Tarkistus 76
Åsa Westlund

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. toteaa, että keinolannoitteiden 
käytöllä on monia haitallisia 
ympäristövaikutuksia, etenkin niiden 
sisältämän typen mutta myös fosforin ja 
kadmiumista aiheutuvan pilaantumisen 
vuoksi; katsoo siksi, että tarvitaan 
Euroopan unionin laajuinen kaupallisiin
lannoitteisiin sovellettava vähimmäisvero, 
jotta rehevöitymistä voidaan vähentää, 
mutta on myös tärkeää löytää luonnon 
kiertokulkuun sopivia menetelmiä, joilla 
ravinteet palautetaan peltomaahan; 
kehottaa komissiota tarkastelemaan 
mahdollisuutta ottaa käyttöön kaupallisiin 
lannoitteisiin sovellettava vähimmäisvero;

Or. sv

Tarkistus 77
Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että valtaosa 
eurooppalaisista vastustaa 
muuntogeenisten organismien käyttöä 
maanviljelyssä ja elintarvikkeissa; pyytää 
siksi komissiota tutkimaan, onko 
mahdollista kieltäytyä rahoittamasta 
maanviljelyhankkeita, jotka koskevat 
muuntogeenisiä organismeja;

Poistetaan.

(Geneettisesti muunnettujen organismien 
levittämisestä ympäristöön on jo 
lainsäädäntöä (direktiivi 2001/18). 
Lainsäädännössä otetaan huomioon 
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geneettisestä muuntelusta aiheutuvien 
riskien arviointi ja riskienhallinta. 
Merkintävaatimuksille on myös asetettu 
raja kuluttajien valinnan vapauden 
varmistamiseksi.)

Or. en

Tarkistus 78
Julie Girling

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että valtaosa 
eurooppalaisista vastustaa 
muuntogeenisten organismien käyttöä 
maanviljelyssä ja elintarvikkeissa; pyytää 
siksi komissiota tutkimaan, onko 
mahdollista kieltäytyä rahoittamasta 
maanviljelyhankkeita, jotka koskevat 
muuntogeenisiä organismeja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 79
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että valtaosa 
eurooppalaisista vastustaa 
muuntogeenisten organismien käyttöä 
maanviljelyssä ja elintarvikkeissa; pyytää 
siksi komissiota tutkimaan, onko 
mahdollista kieltäytyä rahoittamasta 
maanviljelyhankkeita, jotka koskevat 
muuntogeenisiä organismeja;

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 80
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että valtaosa 
eurooppalaisista vastustaa 
muuntogeenisten organismien käyttöä 
maanviljelyssä ja elintarvikkeissa; pyytää 
siksi komissiota tutkimaan, onko 
mahdollista kieltäytyä rahoittamasta 
maanviljelyhankkeita, jotka koskevat 
muuntogeenisiä organismeja;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 81
Gaston Franco

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että valtaosa 
eurooppalaisista vastustaa 
muuntogeenisten organismien käyttöä 
maanviljelyssä ja elintarvikkeissa; pyytää 
siksi komissiota tutkimaan, onko 
mahdollista kieltäytyä rahoittamasta 
maanviljelyhankkeita, jotka koskevat 
muuntogeenisiä organismeja;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 82
Christa Klaß, Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että valtaosa 
eurooppalaisista vastustaa 
muuntogeenisten organismien käyttöä 
maanviljelyssä ja elintarvikkeissa; pyytää 
siksi komissiota tutkimaan, onko 
mahdollista kieltäytyä rahoittamasta 
maanviljelyhankkeita, jotka koskevat 
muuntogeenisiä organismeja;

9. panee merkille, että valtaosa 
eurooppalaisista vastustaa tällä hetkellä 
muuntogeenisten organismien käyttöä 
maanviljelyssä ja elintarvikkeissa; 
korostaa, että asiaan on löydettävä 
yhtenäinen Euroopan unionin laajuinen 
lähestymistapa;

Or. de

Tarkistus 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. panee merkille, että valtaosa 
eurooppalaisista vastustaa 
muuntogeenisten organismien käyttöä 
maanviljelyssä ja elintarvikkeissa; pyytää 
siksi komissiota tutkimaan, onko 
mahdollista kieltäytyä rahoittamasta 
maanviljelyhankkeita, jotka koskevat 
muuntogeenisiä organismeja;

9. katsoo, että kaikki päätökset 
muuntogeenisten organismien sallimisesta 
tai kieltämisestä sekä rahoituksen 
myöntämisestä maanviljelyhankkeille, 
jotka koskevat muuntogeenisiä 
organismeja, olisi tehtävä tieteellisestä 
näkökulmasta ja perussopimusten 
mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa toisen pilarin merkitystä sen 
ympäristöä, uudenaikaistamista ja 
rakenteellisia parannuksia koskevien 
saavutusten johdosta; vaatii, että toisen 
pilarin toimenpiteet vastaavat paremmin 
niiden tavoitteita, jotta kasvua, työllisyyttä 
ja ilmastoa koskevia toimenpiteitä sekä 
maaseutualueiden hyödyksi toteutettavia 
toimenpiteitä voidaan tehostaa;

Or. en

Tarkistus 85
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. huomauttaa, että investoiminen 
innovatiivisiin tekniikoihin sekä 
hankkeisiin, joissa tutkimusta ja 
kehittämistä sovelletaan tiloihin, on 
keskeistä yhteisen maatalouspolitiikan 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 86
Gerben-Jan Gerbrandy

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. huomauttaa, että maatalousala on 
ainoastaan yksi niistä aloista, jotka 
vaikuttavat maaseutualueiden 
taloudelliseen kehittämiseen; vaatii siksi 
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käyttämään laaja-alaisemmin 
maatalousvaroja, jotta maaseutualueiden 
köyhtymistä voidaan torjua; huomauttaa, 
että luonto voi myös nopeuttaa 
taloudellista kehitystä esimerkiksi 
houkuttelemalla matkailijoita;

Or. en

Tarkistus 87
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. vaatii, että uudella yhteisellä 
maatalouspolitiikalla edistetään 
geneettisen monimuotoisuuden 
säilyttämistä, että siinä noudatetaan 
tuotantoeläinten suojelusta annettua 
direktiiviä 1998/58/EY ja että siitä ei 
rahoiteta elintarvikkeiden tuotantoa 
kloonatuista eläimistä tai niiden 
jälkeläisistä;

Or. en

Tarkistus 88
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että uudessa yhteisessä 
maatalouspolitiikassa noudatetaan 
viljelijöiden oikeuksia ja että se täyttää 
elintarvikkeiden ja maatalouden 
kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen 
sopimuksen mukaiset muut velvoitteet; 
vaatii erityistoimia, joilla torjutaan 
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lisääntymiskyvyttömien siementen käyttöä 
ja edistetään paikan päällä ja tiloilla 
geneettisen aineiston säilyttämistä, 
vapaata pääsyä paikallisiin 
siemenpankkeihin ja paikallisten 
siementen käyttöä;

Or. en

Tarkistus 89
Riikka Manner, Hannu Takkula

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kannustaa lisäämään Euroopan unionin 
rahoittamia hankkeita, joissa maanviljelijät 
ja tutkijat voivat tehdä yhteistyötä ja etsiä 
innovatiivisia tapoja viljellä maata 
ympäristön kannalta kestävästi.

10. kannustaa lisäämään Euroopan unionin 
rahoittamia hankkeita, joissa maanviljelijät 
ja tutkijat voivat tehdä yhteistyötä ja etsiä 
innovatiivisia tapoja viljellä maata 
ympäristön kannalta kestävästi koko 
ravintoketju huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 90
Julie Girling

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kannustaa lisäämään Euroopan unionin 
rahoittamia hankkeita, joissa maanviljelijät 
ja tutkijat voivat tehdä yhteistyötä ja etsiä 
innovatiivisia tapoja viljellä maata 
ympäristön kannalta kestävästi.

10. kannustaa lisäämään Euroopan unionin 
rahoittamia hankkeita, joissa maanviljelijät 
ja tutkijat voivat tehdä yhteistyötä ja etsiä 
innovatiivisia tapoja viljellä maata 
ympäristön kannalta kestävästi, ja vaatii 
maatalousteknologian tehokkaampaa 
käyttöä, satelliittiteknologia mukaan 
luettuna, ympäristöhyötyjen tuottamiseksi 
sekä kasvinsuojeluaineiden ja 
lannoitteiden käytön vähentämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 91
Christa Klaß, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kannustaa lisäämään Euroopan unionin 
rahoittamia hankkeita, joissa maanviljelijät 
ja tutkijat voivat tehdä yhteistyötä ja etsiä 
innovatiivisia tapoja viljellä maata 
ympäristön kannalta kestävästi.

10. kannustaa lisäämään Euroopan unionin 
rahoittamia ja koordinoimia hankkeita, 
joissa maanviljelijät ja tutkijat voivat tehdä 
yhteistyötä ja etsiä innovatiivisia tapoja 
varmistaa kilpailukykyinen ja samalla 
kestävä maatalousala.

Or. de

Tarkistus 92
Kriton Arsenis

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kannustaa lisäämään Euroopan unionin 
rahoittamia hankkeita, joissa maanviljelijät 
ja tutkijat voivat tehdä yhteistyötä ja etsiä 
innovatiivisia tapoja viljellä maata 
ympäristön kannalta kestävästi.

10. kannustaa lisäämään Euroopan unionin 
rahoittamia hankkeita, joissa maanviljelijät 
ja tutkijat voivat tehdä yhteistyötä ja 
palauttaa perinteisiä maatalouskäytäntöjä 
ja etsiä innovatiivisia tapoja viljellä maata 
ympäristön kannalta kestävästi.

Or. en

Tarkistus 93
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
10 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kannustaa lisäämään Euroopan unionin 
rahoittamia hankkeita, joissa maanviljelijät 
ja tutkijat voivat tehdä yhteistyötä ja etsiä 
innovatiivisia tapoja viljellä maata 
ympäristön kannalta kestävästi.

10. korostaa, että innovointi on 
äärimmäisen tärkeää ja että investoinnit 
pitäisi kanavoida talouden ja ympäristön 
tuottavuuden kasvuun; kannustaa 
lisäämään Euroopan unionin rahoittamia 
hankkeita, joissa maanviljelijät ja tutkijat 
voivat tehdä yhteistyötä ja etsiä 
innovatiivisia tapoja viljellä maata 
ympäristön kannalta kestävästi;

Or. en

Tarkistus 94
Linda McAvan

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. katsoo, että tarkistetussa yhteisessä 
maatalouspolitiikassa olisi poistettava tuet 
kaikilta tuotteilta, jotka eivät ole 
ympäristön kannalta kestäviä ja/tai joilla 
on kielteisiä vaikutuksia viljelijöihin 
köyhissä kehitysmaissa;

Or. en

Tarkistus 95
Sandrine Bélier, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. katsoo, että nykyinen järjestelmä 
olisi korvattava yksinkertaisella, erityisesti 
pientiloihin kohdennetulla 
tukijärjestelmällä niiden kilpailukyvyn 
parantamiseksi ja tunnustuksen 
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antamiseksi niiden panokselle maaseudun 
elinvoiman parantamiseen ja 
ympäristönsuojeluun.

Or. en

Tarkistus 96
Sandrine Bélier, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. katsoo, että nykyisillä erittäin 
tehokkailla eläintuotannon menetelmillä 
on kielteisiä vaikutuksia eläinten 
terveyteen ja hyvinvointiin, mikä saattaa 
lisäksi vaikuttaa haitallisesti 
kansanterveyteen ja elintarviketurvaan; 
vaatii näin ollen, että yhteisessä 
maatalouspolitiikassa edistetään 
kotieläintuotannon menetelmiä, joissa 
otetaan huomioon ympäristö sekä 
eläinten terveys ja hyvinvointi.

Or. en

Tarkistus 97
Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 c. vakuuttaa, että täydentävien ehtojen 
sisällyttäminen yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan edellisissä 
uudistuksissa on hyödyllinen keino 
kestävyyden saavuttamiseksi ja että 
yhteisen maatalouspolitiikan tukia ei 
voida perustella ilman täydentäviä ehtoja 
terveellisiä elintarvikkeita, viljelyä ja 
ympäristöä koskevien yhteiskunnan 
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vaatimusten vuoksi; kehottaa kuitenkin 
komissiota varmistamaan täydentävien 
ehtojen ekologisen tehokkuuden, jotta 
niistä tulee lähtökohta kestävyydelle;

Or. en

Tarkistus 98
Karin Kadenbach, Satu Hassi, Sandrine Bélier

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. korostaa luonnonmukaisen viljelyn 
erityisasemaa, sillä tutkimusten mukaan 
se vaikuttaa huomattavasti 
ilmastonsuojeluun perinteisiin 
viljelymuotoihin verrattuna, ja vaatii 
luonnonmukaiselle viljelylle keskeistä 
asemaa yhteisessä maatalouspolitiikassa 
vuonna 2020;

Or. de

Tarkistus 99
Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. kehottaa komissiota lujittamaan 
edelleen nykyistä neuvontajärjestelmää, 
jotta viljelijöitä voidaan auttaa 
toteuttamaan viherryttämistoimet ja heille 
voidaan antaa koulutusta maatalouden 
ekologisista käytännöistä;

Or. en
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Tarkistus 100
Kriton Arsenis, Karin Kadenbach

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. korostaa tarvetta sisällyttää 
luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön 
liittyvät kysymykset yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan siten, että tuetaan 
luonnonmukaisen viljelyn jätteiden 
uudelleenkäsittelyä maaperän 
lannoittamista varten sekä maatalouden 
muovijätteen levittämisen estämistä;

Or. en

Tarkistus 101

Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 d kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 d. on huolissaan niiden Euroopan 
vesistöjen ekologisesta tilasta, joihin 
valuu maatalousalueiden vesiä ja joissa 
kestävyyttä koskevat peruskriteerit eivät 
selvästikään täyty, esimerkiksi Itämeri on 
yksi maailman saastuneimmista meristä; 
toteaa, että maatalous on suurin 
ravinteiden lähde, joka aiheuttaa 
rehevöitymistä Itämeressä;

Or. en
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Tarkistus 102
Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 e kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 e. on vakuuttunut siitä, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistuksessa on 
varmistettava vesistöjen 
ravinnekuormituksen tehokkaampi 
sääntely ja mahdollistettava meri- ja 
rannikkoekosysteemien palautuminen; 
katsoo sen tähden, että yhteisen
maatalouspolitiikan yhdeksi keskeiseksi 
tavoitteeksi olisi lisättävä maataloudesta 
johtuvan vesistöjen pilaantumisen 
vähentäminen samalla kun säilytetään 
terveet joet, järvet, meret ja pohjavedet 
kaikkialla Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 103
Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 f kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 f. katsoo, että yhteisestä 
maatalouspolitiikasta olisi tehtävä yleinen 
ympäristövaikutusten arviointi, jonka 
avulla voitaisiin määritellä keskeiset 
kysymykset, joihin on puututtava 
vesistöjen suojelemiseksi, esimerkiksi 
liiallisesta fosforista johtuva 
rehevöityminen ja veden ekosysteemien, 
kuten Itämeren, lisääntynyt alttius 
rehevöitymiseen;

Or. en
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Tarkistus 104
Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 g kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 g. korostaa vesipuitedirektiivin 
toimintaohjelmien tehokasta 
täytäntöönpanoa, jotta saadaan aikaan 
paikalliset ja alueelliset toimintamallit 
tehokkaaseen vesistönhoitoon ja 
vedenjakajien suojeluun; pitää 
hyödyllisenä vesipuitedirektiivin 
sisällyttämistä täydentäviin ehtoihin ja 
toteaa, että tämä on komission 
tiedonannossa korostetun maaseudun 
kehittämiseen sovellettavan alueellisen 
lähestymistavan mukaista;

Or. en

Tarkistus 105
Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 h kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 h. toteaa, että komission olisi 
harkittava, miten edistetään parhaiden 
käytäntöjen valtavirtaistamista 
maataloudesta aiheutuvan pilaantumisen 
estämiseen (esimerkiksi Itämeren 
suojelukomission suositukset).

Or. en

Tarkistus 106
Theodoros Skylakakis

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. korostaa niiden toimintalinjojen 
merkitystä, joilla pyritään kannustamaan 
rajatylittävää yhteistyötä jäsenvaltioiden 
ja kolmansien maiden välillä, jotta 
omaksuttaisiin 
ympäristönsuojelukäytäntöjä ja 
varmistettaisiin luonnonvarojen kestävyys 
silloin kun viljelytoiminnalla, erityisesti 
vedenkäytöllä, on rajatylittäviä 
vaikutuksia.

Or. el

Tarkistus 107
Elena Oana Antonescu

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. pitää mahdollisena maatalouden 
ilmastovaikutusten lieventämistä 
maanviljelijöiden koulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen parantamisen 
avulla käyttämällä tehokkaammin 
hyödyksi tutkimuksesta ja kehittämisestä 
saatavia innovaatioita; vaatii, että 
viljelijöitä valmistellaan perinpohjaisesti 
vastaamaan energiaan liittyviin 
haasteisiin kehittämällä vihreitä 
energioita, kuten biomassaa, biojätettä, 
biokaasua, biopolttoaineita ja 
pienimuotoista tuuli-, aurinko- ja 
vesienergiantuotantoa, ja samalla 
luodaan uusia työpaikkoja.

Or. ro
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Tarkistus 108
Jo Leinen

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. korostaa sellaisten 
valvontamekanismien merkitystä, joilla 
voidaan varmistaa, että tuotteet ovat 
terveydelle turvallisia, ja jotka 
mahdollistavat jäljitettävyyden ja 
turvallisuuden todentamisen sekä sen 
varmistamisen, että Euroopan unionissa 
kiellettyjä tuotteita ei käytetä ja että 
samoja vaatimuksia sovelletaan sekä 
yhteisön tuotteisiin että kolmansista 
maista tuotuihin tuotteisiin.

Or. de

Tarkistus 109
Daciana Octavia Sârbu

Lausuntoluonnos
10 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 c. korostaa sellaisten ohjelmien 
merkitystä, joilla tarjotaan viljelijöille 
koulutusta ympäristöystävällisempien 
viljelymenetelmien käytöstä, ja kannustaa 
komissiota varmistamaan, että näitä 
ohjelmia rahoitetaan uuden yhteisen 
maatalouspolitiikan toisesta pilarista.

Or. en


