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Tarkistus 1
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa vallan epätasaisesta 
jakaantumisesta elintarvikeketjussa 
tuottajien, jalostajien ja 
vähittäiskauppiaiden kesken, mikä johtuu 
toimijoiden taloudellisista kokoeroista, 
markkinavoimasta ja asemasta 
elintarvikeketjussa; korostaa, että 
tasapainoiset kaupalliset suhteet parantavat 
elintarvikeketjun toimintaa ja hyödyttävät 
kuluttajia;

1. pitää valitettavana, että valta on 
jakaantunut epätasaisesti 
elintarvikeketjussa, sillä tuottajien 
neuvotteluasema on heikko, kun taas 
tukkukauppiaiden, suurtalouksien,
jalostajien, vähittäiskauppiaiden ja 
suurmyymäläketjujen neuvotteluasema on 
vahva, mikä johtuu muun muassa 
tuottajajärjestöjen tehottomuudesta ja 
puutteellisesta koordinoinnista, 
toimijoiden taloudellisista kokoeroista, 
markkinavoimasta ja asemasta 
elintarvikeketjussa; korostaa, että 
tasapainoiset kaupalliset suhteet parantavat 
elintarvikeketjun toimintaa ja hyödyttävät 
kuluttajia sekä tuottajia;

Or. fr

Tarkistus 2
George Lyon

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa vallan epätasaisesta 
jakaantumisesta elintarvikeketjussa
tuottajien, jalostajien ja 
vähittäiskauppiaiden kesken, mikä johtuu 
toimijoiden taloudellisista kokoeroista, 
markkinavoimasta ja asemasta 
elintarvikeketjussa; korostaa, että 
tasapainoiset kaupalliset suhteet parantavat 
elintarvikeketjun toimintaa ja hyödyttävät 

1. huomauttaa elintarvikeketjun tuottajien, 
jalostajien ja vähittäiskauppiaiden 
neuvottelumahdollisuuksien 
huomattavasta epätasapainosta, joka 
johtuu useista eri tekijöistä, kuten 
taloudellisesta koosta, markkinavoimasta 
ja asemasta elintarvikeketjussa; korostaa, 
että tasapainoiset kaupalliset suhteet 
parantavat elintarvikeketjun toimintaa ja 
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kuluttajia; hyödyttävät kaikkia talouden toimijoita ja 
kuluttajia;

Or. en

Tarkistus 3
Olle Schmidt, Marit Paulsen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. huomauttaa vallan epätasaisesta 
jakaantumisesta elintarvikeketjussa 
tuottajien, jalostajien ja 
vähittäiskauppiaiden kesken, mikä johtuu 
toimijoiden taloudellisista kokoeroista, 
markkinavoimasta ja asemasta 
elintarvikeketjussa; korostaa, että 
tasapainoiset kaupalliset suhteet parantavat 
elintarvikeketjun toimintaa ja hyödyttävät 
kuluttajia;

1. huomauttaa vallan epätasaisesta 
jakaantumisesta koko elintarvikeketjussa 
alkutuotantopanoksen merkityksellisten 
markkinoiden toimijoiden, alkutuottajien 
jalostajien ja vähittäiskauppiaiden kesken, 
mikä johtuu toimijoiden taloudellisista 
kokoeroista, markkinavoimasta ja asemasta 
elintarvikeketjussa; korostaa, että 
tasapainoiset kaupalliset suhteet parantavat 
elintarvikeketjun toimintaa ja hyödyttävät 
kuluttajia;

Or. en

Tarkistus 4
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
asiasta vastaavan ministerin johtaman 
seurantakomitean, joka kartoittaa 
elintarvikeketjun tuloja ja kilpailukykyä, 
markkinoita ja ketjun jokaisen tärkeän 
toimialan erityisesteitä; katsoo, että 
näiden kansallisten komiteoiden 
lopullisena tehtävänä on tiedottaa 
paremmin tuottajille ja laatia ehdotuksia 
tuottajien etujärjestöjen lukumäärän 
vakiinnuttamiseksi, jotta niiden 
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organisointia ja tehokkuutta 
kauppaneuvotteluissa voidaan kohentaa, 
sekä tukea viljelijöiden strategista 
suunnittelua koskevaa koulutusta;

Or. fr

Tarkistus 5
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kannustaa alan toimijoita ja 
erityisesti viljelijöitä tehostamaan 
toimintaansa elintarvikeketjussa 
organisoitumalla osuuskunniksi, jotta 
niiden neuvottelumahdollisuudet 
paranisivat; kannustaa heitä 
panostamaan tuotantoketjun myöhempiin 
lenkkeihin, jotta he voisivat hyötyä 
tuotteidensa lisäarvosta;

Or. en

Tarkistus 6
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pyytää komissiota sisällyttämään 
elintarvikeketjun ongelmia koskevaan 
analyysiin ateriapalveluja ja erityisesti 
suurtalouksia koskevien ketjun uusien 
toimijoiden vaikutukset; pyytää 
komissiota selvittämään, mikä on näiden 
uusien toimijoiden markkinaosuus 
Euroopan unionissa ja millaisia eroja 
näiden toimijoiden ja ketjun perinteisten 
toimijoiden markkinoiden toiminnassa 
ilmenee; kehottaa komissiota 
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julkaisemaan selonteon ja ehdottamaan 
tarvittaessa toimia, joilla toimiala 
kytketään tiiviimmin eurooppalaisiin 
kilpailumääräyksiin ja hyviin kaupallisiin 
ja sopimusperusteisiin käytänteisiin;

Or. fr

Tarkistus 7
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että hyödykehintojen ja 
elintarvikkeiden kuluttajahintojen 
kehityksen välinen epäsymmetrinen reaktio 
vaikuttaa kielteisesti elintarvikeketjuun, 
sillä kuluttajat eivät voi hyötyä alemmista
hinnoista; painottaa, että koko 
elintarvikeketjun läpinäkyvyyden 
lisääminen on olennaista kilpailun 
lisäämiseksi ja hinnanvaihtelujen 
sietokyvyn parantamiseksi;

2. katsoo, että hyödykehintojen ja 
elintarvikkeiden kuluttajahintojen 
kehityksen välinen epäsymmetrinen reaktio 
osoittaa kiistatta, että elintarvikeketjun 
mekanismit eivät toimi moitteettomasti, 
mikä estää kuluttajia hyötymästä 
alemmista hinnoista ja että viljelijät eivät 
saa oikeudenmukaisia tuloja verrattuna 
ketjun myöhempien toimijoiden saamiin 
erittäin suuriin voittoihin, jotka 
perustuvat perustuotteiden hintojen 
nousuun; painottaa, että koko 
elintarvikeketjun läpinäkyvyyden 
lisääminen on olennaista kilpailun 
lisäämiseksi ja hinnanvaihtelujen 
sietokyvyn parantamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 8
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että hyödykehintojen ja 2. katsoo, että hyödykehintojen ja 
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elintarvikkeiden kuluttajahintojen 
kehityksen välinen epäsymmetrinen reaktio 
vaikuttaa kielteisesti elintarvikeketjuun, 
sillä kuluttajat eivät voi hyötyä alemmista 
hinnoista; painottaa, että koko 
elintarvikeketjun läpinäkyvyyden 
lisääminen on olennaista kilpailun 
lisäämiseksi ja hinnanvaihtelujen 
sietokyvyn parantamiseksi;

elintarvikkeiden kuluttajahintojen 
kehityksen välinen epäsymmetrinen reaktio 
osoittaa, että elintarvikeketjussa on 
epätasapainoisuuksia ja että se vaikuttaa 
kielteisesti, sillä kuluttajat eivät voi hyötyä 
alemmista hinnoista; painottaa, että koko 
elintarvikeketjun läpinäkyvyyden 
lisääminen on olennaista kilpailun 
lisäämiseksi ja hinnanvaihtelujen 
sietokyvyn parantamiseksi; korostaa, että 
tuottajien ja pk-yritysten markkinoille 
pääsyä on helpotettava;

Or. en

Tarkistus 9
George Lyon

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että hyödykehintojen ja 
elintarvikkeiden kuluttajahintojen 
kehityksen välinen epäsymmetrinen reaktio 
vaikuttaa kielteisesti elintarvikeketjuun, 
sillä kuluttajat eivät voi hyötyä alemmista 
hinnoista; painottaa, että koko 
elintarvikeketjun läpinäkyvyyden 
lisääminen on olennaista kilpailun 
lisäämiseksi ja hinnanvaihtelujen 
sietokyvyn parantamiseksi;

2. katsoo, että hyödykehintojen ja 
elintarvikkeiden kuluttajahintojen 
kehityksen välinen epäsymmetrinen reaktio 
vaikuttaa kielteisesti elintarvikeketjuun, 
sillä esimerkiksi kuluttajat eivät voi hyötyä 
alemmista hinnoista; painottaa, että koko 
elintarvikeketjun läpinäkyvyyden 
lisääminen on olennaista kilpailun 
lisäämiseksi ja hinnanvaihtelujen 
sietokyvyn parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 10
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota tehostamaan 
yhteisön toimintamahdollisuuksia 
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maatalouselintarvikkeiden hintojen 
vaihtelevuuden vähentämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 11
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. toteaa, että kohonneet 
elintarvikkeiden hinnat voimistavat 
kotitalouksien paineita ja etenkin 
vähätuloisimmissa kotitalouksissa, jotka 
joutuvat käyttämään suhteellisesti 
suuremman osan tuloistaan 
elintarvikkeisiin; myöntää, että 
elintarvikeketjun eri toimijoiden kilpailu 
on merkittävää, sillä se laajentaa kaikkien 
kuluttajien, siis myös vähätuloisimpien 
kuluttajien, tarjolla olevaa valikoimaa ja 
alentaa hintoja; korostaa, että mikään 
elintarvikealan uudistus ei saa haitata 
kilpailua eikä koitua kuluttajien haitaksi;

Or. en

Tarkistus 12
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa, että eurooppalaista YMP:n 
ohjelmaa on tarkistettava 
vähävaraisimpia ajatellen, jotta 
elintarvikeketjua kyetään tukemaan 
Euroopan unionin köyhimpien 
kansalaisten näkökulmasta;

Or. fr
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Tarkistus 13
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. toteaa toisen kuluttajamarkkinoiden 
tulostaulun osoittavan, että kuluttajat ovat 
tyytyväisiä elintarvikkeiden 
vähittäiskauppapalveluihin, mutta pitävät 
elintarvikkeiden hintojen vertailtavuutta 
puutteellisena; korostaa, että 
elintarvikkeiden kuluttajahintoja on 
kartoitettava kaikissa jäsenvaltioissa; 
pitää myönteisinä komission julkaisemaa 
eurooppalaisen elintarvikkeiden hintojen 
seurantavälineen ensimmäistä laitosta ja 
jäsenvaltioiden käynnistämiä vastaavia 
aloitteita; pyytää jatkamaan tällaisten 
välineiden kehittämistä, jotta hintoja 
koskeva avoimuus paranisi kuluttajien 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 14
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. pitää myönteisenä, että komissio on 
julkaissut Euroopan elintarvikkeiden 
hintojen seurantaa koskevan 
ensimmäisen laitoksen; pyytää komissiota 
kehittämään hinnanmuodostuksen 
seurantaa tarkemmin ja analysoimaan 
kustannuksia, tuotantoprosessia ja 
lisäarvoa kilpailua ja liikesalaisuuksia 
koskevien määräysten mukaisesti 
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perustamalla eurooppalaisen 
seurantakeskuksen tarkkailemaan 
elintarvikeketjun kaikkien toimialojen 
määriä, hintoja ja voittomarginaalia; 

Or. fr

Tarkistus 15
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään 
elintarvikeketjun hintojen parempaan 
hallintaan, eri ammattijärjestöjen aseman 
vahvistamiseen ja erityisesti 
hintaindikaattoreiden ilmaisemiseen ja 
alkutuottajien ja pk-yritysten muihin 
elintarvikeketjun lenkkeihin 
integroitumisen tehostamiseen;

Or. fr

Tarkistus 16
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan hankintasuhteet turvatummalle 
pohjalle, niin että kaikki sopimusosapuolet 
hyötyisivät täysimittaisesti 
yhteismarkkinoista, mutta säilyttäisivät 
samalla sopimusvapautensa; pyytää 
komissiota laatimaan elintarvikealan 
mallisopimuksia, joiden käyttö on 
vapaaehtoista;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan koko elintarvikeketjun 
hankintasuhteet turvatummalle pohjalle, 
niin että kaikki sopimusosapuolet 
hyötyisivät täysimittaisesti 
yhteismarkkinoista, mutta säilyttäisivät 
samalla sopimusvapautensa ja 
ehdottamaan vapaaehtoisia hyviä 
sopimuskäytänteitä sekä yksilöimään ja 
kieltämään vilpilliset sopimuskäytänteet;
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korostaa, että yhtä lailla on pyrittävä 
vähentämään elintarvikeketjun maksujen 
viivästymisiä, kun kaupallisissa toimissa 
tapahtuvien maksuviivästysten 
torjumisesta annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2000/35/EY tarkistetaan; pyytää 
komissiota laatimaan elintarvikealan 
mallisopimuksia, joiden käyttö on 
vapaaehtoista;

Or. fr

Tarkistus 17
Kerstin Westphal

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan hankintasuhteet turvatummalle 
pohjalle, niin että kaikki sopimusosapuolet 
hyötyisivät täysimittaisesti 
yhteismarkkinoista, mutta säilyttäisivät 
samalla sopimusvapautensa; pyytää 
komissiota laatimaan elintarvikealan 
mallisopimuksia, joiden käyttö on 
vapaaehtoista;

3. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan hankintasuhteet turvatummalle 
pohjalle muun muassa sopimusten 
tekemistä koskevien kirjallisten 
vaatimusten avulla, niin että kaikki 
sopimusosapuolet hyötyisivät 
täysimittaisesti yhteismarkkinoista, mutta 
säilyttäisivät samalla sopimusvapautensa; 
pyytää komissiota laatimaan 
elintarvikealan mallisopimuksia, joiden 
käyttö on vapaaehtoista;

Or. de

Tarkistus 18
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä komission päätöstä 
laajentaa elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyä käsittelevän korkean tason 

4. pitää myönteisenä komission päätöstä 
laajentaa elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyä käsittelevän korkean tason 
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työryhmän toimialaa ja kasvattaa sen 
jäsenmäärää; pyytää komissiota 
kannustamaan kuluttajaryhmiä 
osallistumaan ja kehottaa eri foorumien 
työryhmiä edistämään tiedottamista ja 
hyviä käytäntöjä sekä kehittämään kaikille 
elintarvikeketjun toimijoille tarkoitettuja 
hyvien käytäntöjen oppaita;

työryhmän toimialaa ja kasvattaa sen 
jäsenmäärää; pyytää komissiota 
kannustamaan kuluttajaryhmiä 
osallistumaan ja kehottaa eri foorumien 
työryhmiä edistämään tiedottamista ja 
hyviä käytäntöjä koko Euroopan 
unionissa; pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita kehittämään tämän 
vastuualueen puitteissa kaikille 
elintarvikeketjun toimijoille tarkoitettuja 
eurooppalaisia hyvien käytäntöjen oppaita;

Or. en

Tarkistus 19
George Lyon

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä komission päätöstä 
laajentaa elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyä käsittelevän korkean tason 
työryhmän toimialaa ja kasvattaa sen 
jäsenmäärää; pyytää komissiota 
kannustamaan kuluttajaryhmiä 
osallistumaan ja kehottaa eri foorumien 
työryhmiä edistämään tiedottamista ja 
hyviä käytäntöjä sekä kehittämään kaikille 
elintarvikeketjun toimijoille tarkoitettuja 
hyvien käytäntöjen oppaita;

4. pitää myönteisenä komission päätöstä 
laajentaa elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyä käsittelevän korkean tason 
työryhmän toimialaa ja kasvattaa sen 
jäsenmäärää; pyytää komissiota 
kannustamaan kaikkia sidosryhmiä ja 
kuluttajaryhmiä osallistumaan ja kehottaa 
eri foorumien työryhmiä edistämään 
tiedottamista ja hyviä käytäntöjä sekä 
kehittämään kaikille elintarvikeketjun 
toimijoille tarkoitettuja hyvien käytäntöjen 
oppaita;

Or. en

Tarkistus 20
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä komission päätöstä 
laajentaa elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyä käsittelevän korkean tason 
työryhmän toimialaa ja kasvattaa sen 
jäsenmäärää; pyytää komissiota 
kannustamaan kuluttajaryhmiä 
osallistumaan ja kehottaa eri foorumien 
työryhmiä edistämään tiedottamista ja 
hyviä käytäntöjä sekä kehittämään kaikille 
elintarvikeketjun toimijoille tarkoitettuja 
hyvien käytäntöjen oppaita;

4. pitää myönteisenä komission päätöstä 
laajentaa elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyä käsittelevän korkean tason 
työryhmän toimialaa ja kasvattaa sen 
jäsenmäärää; pyytää komissiota 
kannustamaan kuluttajaryhmiä 
osallistumaan ja kehottaa eri foorumien 
työryhmiä edistämään Euroopan unionin 
tason tiedottamista ja hyviä käytäntöjä 
sekä kehittämään kaikille elintarvikeketjun 
toimijoille tarkoitettuja hyvien käytäntöjen 
oppaita;

Or. fr

Tarkistus 21
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
laatimaan elintarviketeollisuuden 
kilpailukykyä käsittelevässä korkean 
tason työryhmässä vapaaehtoisuuteen 
perustuvat eurooppalaisten hyvien 
kaupallisten käytänteiden säännöt 
elintarvikeketjua varten;

Or. fr

Tarkistus 22
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että vapaaehtoisuuteen 
perustuvien eurooppalaisten hyvien 
kaupallisten käytänteiden sääntöihin olisi 
sisällytettävä kuluttajia varten 
osallistumistakuuta koskeva merkintä 
tuotteille, joita saatetaan markkinoille 
kyseisten hyvien käytänteiden mukaisesti;
katsoo, että perustuotantoa seuraavien 
ketjun vaiheiden eri toimijoiden 
kytkeminen eurooppalaisiin käytänteisiin 
saattaisi mahdollistaa sen, että 
toimitusketjun toimijat voivat varmentaa 
sopimuksensa, käsittelemänsä, 
jakelemansa ja markkinoille saattamansa 
tuotteet osallistumistakuusta kertovalla 
merkinnällä, jolla taataan kuluttajille 
hyvät kaupalliset käytänteet 
toimitusketjussa; 

Or. fr

Tarkistus 23
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa, että tämä merkintä 
todistaisi, että sopimukset ja niiden 
nojalla hankitut tuotteet ovat 
yhdenmukaisia tuotantoketjun 
kestävyysperiaatteen ja erityisesti 
viljelijöiden oikeudenmukaisia tuloja 
koskevan periaatteen kanssa; katsoo, että 
toimija, joka hankkii tuotteen, jolla ei ole 
tällaista eurooppalaista 
osallistumistakuuta koskevaa merkintää, 
ei saa liittää tällaista merkintää 
käsiteltyyn, pakattuun, jaeltuun tai 
markkinoille saatettuun tuotteeseen;
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Or. fr

Tarkistus 24
George Lyon

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannustaa kaikkia jäsenvaltioita 
perustamaan elintarvikealan asiamiehen 
viran toimimaan sovittelijana 
kiistatilanteissa kauppiaiden ja 
toimittajien välillä, tutkimaan valituksia 
sekä antamaan suosituksia siitä, miten 
parantaa lainsäädännön ja suositusten 
noudattamista;

5. kannustaa kaikkia jäsenvaltioita 
perustamaan elintarvikealan asiamiehen 
viran toimimaan sovittelijana 
kiistatilanteissa kaikkien talouden 
toimijoiden välillä, tutkimaan valituksia 
sekä antamaan suosituksia siitä, miten 
parantaa lainsäädännön ja suositusten 
noudattamista; kannustaa kyseisiä 
asiamiehiä tehostamaan parhaiden 
käytänteiden soveltamista ja sovittamaan 
toimensa yhteen;

Or. en

Tarkistus 25
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannustaa kaikkia jäsenvaltioita 
perustamaan elintarvikealan asiamiehen 
viran toimimaan sovittelijana 
kiistatilanteissa kauppiaiden ja 
toimittajien välillä, tutkimaan valituksia 
sekä antamaan suosituksia siitä, miten 
parantaa lainsäädännön ja suositusten 
noudattamista;

5. kannustaa kaikkia jäsenvaltioita 
perustamaan elintarvikealan asiamiehen 
viran toimimaan sovittelijana 
kiistatilanteissa elintarvikeketjun eri 
toimijoiden välillä, tutkimaan valituksia 
sekä antamaan suosituksia siitä, miten 
parantaa lainsäädännön ja suositusten 
noudattamista;

Or. fr
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Tarkistus 26
George Lyon

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että sopimusperusteisten 
oikeuksien parempi tuntemus ja hyvän 
kauppatavan vastaisten käytäntöjen 
tehokkaampi torjuminen voisivat estää 
tällaisten käytäntöjen ilmenemisen; pyytää 
tiedotuskampanjaa lisäämään kaikkien 
toimijoiden, erityisesti maanviljelijöiden, 
tietämystä heidän oikeuksistaan 
elintarvikeketjussa sekä yleisimmistä 
sopimattomista kaupallisista 
menettelyistä.

6. kehottaa komissiota arvioimaan 
vilpillisiä kaupallisia ja 
sopimusperusteisia käytänteitä, kuten 
maksujen viivästymisiä, sopimusehtojen 
yksipuolisia muuttamisia, 
yksinoikeuslausekkeita, neuvottelujen 
käynnistämisen ehtona perittäviä 
etukäteismaksuja, jälleenmyyntihintoja, 
sitomista ja niputtamista, 
yhteisostosopimuksia ja valikoimaan 
ottamisesta tai valikoimasta poistamisesta 
perittäviä maksuja, ja puuttumaan niihin 
tarvittaessa; painottaa, että 
sopimusperusteisten oikeuksien parempi 
tuntemus voisi estää tällaisten käytäntöjen 
ilmenemisen; pyytää tiedotuskampanjaa 
lisäämään kaikkien toimijoiden, erityisesti 
maanviljelijöiden, tietämystä heidän 
oikeuksistaan elintarvikeketjussa;

Or. en

Tarkistus 27
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että sopimusperusteisten 
oikeuksien parempi tuntemus ja hyvän 
kauppatavan vastaisten käytäntöjen 
tehokkaampi torjuminen voisivat estää 
tällaisten käytäntöjen ilmenemisen; pyytää 
tiedotuskampanjaa lisäämään kaikkien 
toimijoiden, erityisesti maanviljelijöiden, 
tietämystä heidän oikeuksistaan 

6. painottaa, että sopimusperusteisten 
oikeuksien parempi tuntemus ja hyvän 
kauppatavan vastaisten käytäntöjen ja 
määräävän markkina-aseman 
väärinkäytön tehokkaampi torjuminen 
voisivat estää tällaisten käytäntöjen 
ilmenemisen; pyytää tiedotuskampanjaa 
lisäämään kaikkien toimijoiden, erityisesti 
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elintarvikeketjussa sekä yleisimmistä 
sopimattomista kaupallisista menettelyistä.

maanviljelijöiden, tietämystä heidän 
oikeuksistaan elintarvikeketjussa sekä 
yleisimmistä sopimattomista kaupallisista 
menettelyistä.

Or. fr

Tarkistus 28
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yksilöimään ja torjumaan vilpillisiä 
kaupallisia käytänteitä, jotka häiritsevät 
sisämarkkinoiden toimintaa;

Or. en

Tarkistus 29
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää tärkeänä, että kuluttajat saavat 
selviä merkintätietoja tuotteen 
alkuperästä ja paikallisten ja perinteisten 
tuotteiden tunnistamisesta, ja korostaa, 
että tällaiset merkintäjärjestelmät eivät 
saa rajoittaa tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta sisämarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 30
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. tunnustaa vähittäismyyjien omien 
merkkien tärkeyden kilpailun 
tehostamisessa, valikoiman 
parantamisessa ja halvemmissa 
kuluttajahinnoissa; 

Or. en

Tarkistus 31
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. kehottaa komissiota teettämään 
vaikutustenarvioinnin ja esittämään 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 
yksityisten laatumerkintöjen ja yksityisten 
jakelijoiden merkintöjen paremmasta 
oikeudellisesta kehyksestä, jolla 
estettäisiin niiden lukumäärän 
paisuminen ja yksinkertaistettaisiin 
kriteereitä, jotta toimijoiden markkinoille 
pääsyy helpottuisi ja avoimuus paranisi 
kuluttajien kannalta; 

Or. fr

Tarkistus 32
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. kehottaa komissiota teettämään 
vaikutustenarvioinnin yksityiset laatu- ja 
jakelumerkinnät kattavasta paremmasta 
oikeudellisesta kehyksestä, jolla pyritään 
välttämään näiden merkintöjen 
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päällekkäisyyttä ja lisäämään avoimuutta 
kuluttajien kannalta;

Or. en

Tarkistus 33
Kerstin Westphal

Lausuntoluonnos
6 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 f. kehottaa jäsenvaltioita suomaan 
kansallisille kilpailuviranomaisilleen 
laajemmat toimintamahdollisuudet 
vakiinnuttamalla yksinkertaisia 
mekanismeja sen todentamiseksi, että 
kilpailu on vääristynyttä vilpillisten 
sopimuskäytänteiden vuoksi;

Or. de

Tarkistus 34
George Lyon

Lausuntoluonnos
6 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 g. kehottaa komissiota teettämään 
alakohtaisen selvityksen elintarvikeketjun 
kilpailusta; pyytää komissiota estämään 
kaikki selvityksessä ilmi käyneet 
kilpailunvastaiset käytänteet.

Or. en

Tarkistus 35
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
6 h kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 h. kehottaa komissiota täydentämään 
YMP:n nykyisiä hallintavälineitä 
välineillä, joilla kyetään hoitamaan 
kriisin vaikutuksia tehokkaammin, ja 
erityisesti ottamaan käyttöön 
poikkeustoimia koskevan yleislausekkeen, 
jonka avulla Euroopan unioni voi rajun 
kriisin puhjetessa puuttua nopeasti 
kaikkien eri maataloustuotteiden 
markkinoihin; 

Or. fr

Tarkistus 36
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
6 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 i. kehottaa komissiota täsmentämään 
elintarvikeketjussa toimivien julkisten 
hankintojen tekijöille, miten julkisia 
rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja 
palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 
31. maaliskuuta 2004 annetun direktiivin 
2004/18/EY1 ympäristökriteerejä ja 
yhteiskunnallisia kriteerejä sovelletaan, ja 
täydentämään niitä innovaatioita 
suosivilla kriteereillä, joilla kannustetaan:
a) tuottajien ja lähiostosten kannalta 
oikeudenmukaiseen kauppaan, b) 
kestävään eurooppalaiseen maatalouteen, 
c) edukkaampaan taloudelliseen 
valikoimaan halvimman valikoiman 
sijasta ja d) luonteeltaan innovatiivisten 
sijoitusten palautumiseen eurooppalaisille 
maatiloille; kehottaa komissiota 
sisällyttämään ehdotuksensa oikeudellista 
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kehystä koskevaan tulkitsevaan 
tiedonantoon, jonka avulla 
hankintayksiköt voivat ottaa paremmin 
huomioon innovaatioiden ja kestävän 
kehityksen edistämisen ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumisen tavoitteet;

Or. fr

Tarkistus 37
Philippe Juvin

Lausuntoluonnos
6 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 j. kehottaa komissiota tehostamaan 
pyrkimyksiään syrjinnän estämiseksi, 
jotta eurooppalaiset pk-yritykset pääsisivät 
kansainvälisille elintarvikemarkkinoille;
kehottaa komissiota erityisesti 
ehdottamaan toimenpidettä, jonka avulla 
Euroopan unionin hankintayksiköt 
pystyisivät suosimaan eurooppalaisia 
pk-yrityksiä tehdessään 
hankintasopimuksia, aivan kuten WTO-
sopimuksen tietyt osapuolet tekevät jo nyt 
julkisten hankintojen yhteydessä; 

Or. fr


