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Tarkistus 1
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota noudattamaan 
tiukasti WTO-neuvotteluvaltuutustaan, 
jossa jo toteutettu YMP:n uudistus on 
asetettu komission toimintarajaksi 
edellyttäen, että kauppakumppaneilta 
saadaan vastaavia myönnytyksiä; palauttaa 
mieliin EU:n sitoutumisen vientitukien 
poistamiseen sillä ehdolla, että sen 
kauppakumppanit toimivat samoin 
vientitukien ja muiden vastaavien 
vientitoimien suhteen;

1. kehottaa komissiota noudattamaan 
tiukasti WTO-neuvotteluvaltuutustaan, 
jossa jo toteutettu YMP:n uudistus on 
asetettu komission toimintarajaksi 
edellyttäen, että kauppakumppaneilta 
saadaan vastaavia myönnytyksiä; palauttaa 
mieliin EU:n sitoutumisen vientitukien 
poistamiseen ja kehottaa EU:ta 
noudattamaan tätä sitoumusta 
riippumatta siitä, toimivatko sen 
kauppakumppanit samoin;

Or. en

Tarkistus 2

Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota noudattamaan 
tiukasti WTO-neuvotteluvaltuutustaan, 
jossa jo toteutettu YMP:n uudistus on 
asetettu komission toimintarajaksi 
edellyttäen, että kauppakumppaneilta 
saadaan vastaavia myönnytyksiä; palauttaa 
mieliin EU:n sitoutumisen vientitukien 
poistamiseen sillä ehdolla, että sen 
kauppakumppanit toimivat samoin 
vientitukien ja muiden vastaavien 
vientitoimien suhteen;

1. kehottaa komissiota noudattamaan 
tiukasti WTO-neuvotteluvaltuutustaan, 
jossa jo toteutettu YMP:n uudistus on 
asetettu komission toimintarajaksi 
edellyttäen, että kauppakumppaneilta 
saadaan vastaavia myönnytyksiä; 

Or. sv
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Tarkistus 3
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toistaa maatalouden mahdollisen 
merkityksen köyhyyden torjunnassa ja 
vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa 
kehitysmaissa ja vähiten kehittyneissä 
maissa; korostaa, että tätä potentiaalia 
voidaan hyödyntää täysimittaisesti vain, 
jos se on sopusoinnussa 
elintarvikeomavaraisuuden ja 
elintarviketurvan tukemisen, tiukkojen 
ympäristö-, terveys- ja 
turvallisuusnormien noudattamisen sekä 
pienviljelijöiden ja -tuottajien etujen 
mukaisen kestävän kotimaisen 
maatalouden suojelun ja kehittämisen 
kanssa; kehottaa komissiota tästä syystä 
tarkistamaan perusteellisesti 
maatalouspolitiikkaansa ja keskittymään 
erityisesti vientitukiin ja suuria 
maatalousteollisuuden yrityksiä suosivaan 
maataloustukien epätasaiseen 
jakautumiseen EU:n sisällä; 

Or. en

Tarkistus 4
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää neuvotteluja 
maataloustuotteiden kaupan 
vapauttamisesta WTO:n Dohan 
kehitysohjelman puitteissa 
epäonnistuneina ja katsoo, että tämä on 
yksi Dohan kehitysohjelman pitkäaikaisen 
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pattitilanteen pääsyistä; kehottaa 
komissiota tekemään WTO:n jäsenille 
ehdotuksen maataloustuotteiden kaupasta 
käytävien neuvottelujen uusista puitteista 
sekä edellytyksistä tämän luvun 
poistamiseksi Dohan kehitysohjelmasta;

Or. en

Tarkistus 5
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa vuoden 2003 YMP-uudistuksen 
ja vuoden 2008 YMP:n 
kokonaisarvioinnin osoittaneen, että EU 
on tosissaan sitoutunut uudistuksiin
Dohan kierrokselta odotettavissa olevia 
tuloksia ennakoiden, vaikka EU:n 
kauppakumppanit eivät ole vielä tehneet 
vastaavia myönnytyksiä;

2. toteaa, että vuoden 2003 YMP-
uudistusta ja vuoden 2008 YMP:n 
kokonaisarviointia perusteltiin pitkälti 
Dohan kierrokselta odotettavissa olevilla 
tuloksilla, joita ei Dohan kierroksen 
epäonnistuttua enää voida hyväksyä 
perusteluiksi, ja ne olisi oikaistava EU:n 
tulevan kestävän maatalouden tarpeiden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 6
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä 
banaanikauppasopimusta, jolla 
ratkaistaan 20 vuotta kestäneet WTO-
kiistat ja edistetään merkittävästi 
sääntöihin perustuvan monenvälisen 
kauppajärjestelmän vakiinnuttamista; 
toteaa, että banaanisopimus on merkittävä 

Poistetaan.
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apu käsiteltäessä WTO-neuvotteluissa 
kysymyksiä, jotka liittyvät trooppisiin 
tuotteisiin ja etuuksiin; katsoo, että 
sopimuksella vakiinnutetaan EU:n kanta 
Dohan kierroksen 
maatalouskysymyksissä; kehottaa EU:ta 
nojautumaan tähän tärkeää läpimurtoon 
WTO-neuvottelujen viemiseksi eteenpäin;

Or. en

Tarkistus 7
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä 
banaanikauppasopimusta, jolla 
ratkaistaan 20 vuotta kestäneet WTO-
kiistat ja edistetään merkittävästi 
sääntöihin perustuvan monenvälisen 
kauppajärjestelmän vakiinnuttamista; 
toteaa, että banaanisopimus on merkittävä 
apu käsiteltäessä WTO-neuvotteluissa 
kysymyksiä, jotka liittyvät trooppisiin 
tuotteisiin ja etuuksiin; katsoo, että 
sopimuksella vakiinnutetaan EU:n kanta 
Dohan kierroksen 
maatalouskysymyksissä; kehottaa EU:ta 
nojautumaan tähän tärkeää läpimurtoon 
WTO-neuvottelujen viemiseksi eteenpäin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 8
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä 
banaanikauppasopimusta, jolla ratkaistaan 
20 vuotta kestäneet WTO-kiistat ja 
edistetään merkittävästi sääntöihin 
perustuvan monenvälisen 
kauppajärjestelmän vakiinnuttamista; 
toteaa, että banaanisopimus on merkittävä 
apu käsiteltäessä WTO-neuvotteluissa 
kysymyksiä, jotka liittyvät trooppisiin 
tuotteisiin ja etuuksiin; katsoo, että 
sopimuksella vakiinnutetaan EU:n kanta 
Dohan kierroksen 
maatalouskysymyksissä; kehottaa EU:ta 
nojautumaan tähän tärkeää läpimurtoon 
WTO-neuvottelujen viemiseksi eteenpäin;

3. panee merkille
banaanikauppasopimuksen, jolla 
ratkaistaan 20 vuotta kestäneet WTO-
kiistat. Pahoittelee sitä, että tämä sopimus 
syrjii jo nyt vaikeaan tilanteeseen ajettua 
Euroopan maataloutta, etenkin kaikkien 
syrjäisimpiä alueita. Pyytää, että 
eurooppalaisille tuottajille maksetut 
korvaukset ovat niiden sitoumusten 
mukaiset, joita ne ovat noudattaneet 
pyrkiessään tuottamaan laadukkaita 
tuotteita, jotka vastaavat tiukkoja 
sosiaalisia normeja ja ympäristönormeja;

Or. fr

Tarkistus 9
Gianluca Susta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä 
banaanikauppasopimusta, jolla 
ratkaistaan 20 vuotta kestäneet WTO-
kiistat ja edistetään merkittävästi 
sääntöihin perustuvan monenvälisen 
kauppajärjestelmän vakiinnuttamista; 
toteaa, että banaanisopimus on merkittävä 
apu käsiteltäessä WTO-neuvotteluissa 
kysymyksiä, jotka liittyvät trooppisiin 
tuotteisiin ja etuuksiin; katsoo, että 
sopimuksella vakiinnutetaan EU:n kanta 
Dohan kierroksen 
maatalouskysymyksissä; kehottaa EU:ta 
nojautumaan tähän tärkeää läpimurtoon 
WTO-neuvottelujen viemiseksi eteenpäin;

3. panee merkille
banaanikauppasopimuksen ja suhtautuu 
myönteisesti siihen, että on saatu 
päätökseen kaupan kannalta yksi 
teknisesti monimutkaisimmista, 
poliittisesti arkaluonteisimmista ja 
merkittävimmistä kiistoista, joita 
WTO:ssa on käyty; aikaansaatu sopimus
on edistysaskel kohti sääntöihin 
perustuvaa monenvälistä 
kaupankäyntijärjestelmää, vaikka sillä ei 
voidakaan sovittaa yhteen kaikkia 
osapuolten perusteltuja etuja; 

Or. it
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Tarkistus 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä 
banaanikauppasopimusta, jolla
ratkaistaan 20 vuotta kestäneet WTO-
kiistat ja edistetään merkittävästi 
sääntöihin perustuvan monenvälisen 
kauppajärjestelmän vakiinnuttamista; 
toteaa, että banaanisopimus on merkittävä 
apu käsiteltäessä WTO-neuvotteluissa 
kysymyksiä, jotka liittyvät trooppisiin 
tuotteisiin ja etuuksiin; katsoo, että 
sopimuksella vakiinnutetaan EU:n kanta 
Dohan kierroksen 
maatalouskysymyksissä; kehottaa EU:ta 
nojautumaan tähän tärkeää läpimurtoon 
WTO-neuvottelujen viemiseksi eteenpäin;

3. pitää myönteisenä, että
banaanikauppasopimuksella ratkaistaan 
20 vuotta kestäneet WTO-kiistat ja 
edistetään merkittävästi sääntöihin 
perustuvan monenvälisen 
kauppajärjestelmän vakiinnuttamista ja että 
se voi samalla olla merkittävä apu 
käsiteltäessä WTO-neuvotteluissa 
kysymyksiä, jotka liittyvät trooppisiin 
tuotteisiin ja etuuksiin, sekä antaa 
vastaavan sysäyksen WTO-neuvotteluille; 
katsoo, että yhteisön ja AKT-maiden 
tuottajien edut on otettava huomioon 
erityisesti seuraavissa 
kauppaneuvotteluissa, jotta tämä paljon 
työpaikkoja luova ala ei heikkene;

Or. es

Tarkistus 11
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä 
banaanikauppasopimusta, jolla ratkaistaan 
20 vuotta kestäneet WTO-kiistat ja 
edistetään merkittävästi sääntöihin 
perustuvan monenvälisen 
kauppajärjestelmän vakiinnuttamista;
toteaa, että banaanisopimus on merkittävä 

3. pitää myönteisenä 
banaanikauppasopimusta, jolla ratkaistaan 
20 vuotta kestäneet WTO-kiistat ja 
edistetään merkittävästi sääntöihin 
perustuvan monenvälisen 
kauppajärjestelmän vakiinnuttamista; 
toteaa, että banaanisopimus on merkittävä 
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apu käsiteltäessä WTO-neuvotteluissa 
kysymyksiä, jotka liittyvät trooppisiin 
tuotteisiin ja etuuksiin; katsoo, että 
sopimuksella vakiinnutetaan EU:n kanta 
Dohan kierroksen 
maatalouskysymyksissä; kehottaa EU:ta 
nojautumaan tähän tärkeää läpimurtoon 
WTO-neuvottelujen viemiseksi eteenpäin;

apu käsiteltäessä WTO-neuvotteluissa 
kysymyksiä, jotka liittyvät trooppisiin 
tuotteisiin ja etuuksiin; katsoo, kuitenkin 
että, Euroopan unionin alueen tuottajien 
ja AKT-kumppanien edut olisi otettava 
huomioon tulevissa kauppaneuvotteluissa, 
jotta nämä monia työpaikkoja tarjoavat 
alat eivät ajautuisi vaikeuksiin;

Or. fr

Tarkistus 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä 
banaanikauppasopimusta, jolla ratkaistaan 
20 vuotta kestäneet WTO-kiistat ja 
edistetään merkittävästi sääntöihin 
perustuvan monenvälisen 
kauppajärjestelmän vakiinnuttamista; 
toteaa, että banaanisopimus on merkittävä 
apu käsiteltäessä WTO-neuvotteluissa 
kysymyksiä, jotka liittyvät trooppisiin 
tuotteisiin ja etuuksiin; katsoo, että 
sopimuksella vakiinnutetaan EU:n kanta 
Dohan kierroksen 
maatalouskysymyksissä; kehottaa EU:ta 
nojautumaan tähän tärkeää läpimurtoon 
WTO-neuvottelujen viemiseksi eteenpäin;

3. pitää myönteisenä 
banaanikauppasopimusta, jolla ratkaistaan 
20 vuotta kestäneet WTO-kiistat ja 
edistetään merkittävästi sääntöihin 
perustuvan monenvälisen 
kauppajärjestelmän vakiinnuttamista; 
toteaa, että banaanisopimus on merkittävä 
apu käsiteltäessä WTO-neuvotteluissa 
kysymyksiä, jotka liittyvät trooppisiin 
tuotteisiin ja etuuksiin; katsoo, että 
syrjäisimpien alueiden edut olisi otettava 
huomioon vastaavissa neuvotteluissa 
tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille sokerialan tekemät 
aloitteet, joilla se on parantanut 
kilpailukykyään ja samalla kehittänyt 
ekologista kestävyyttään sekä edistänyt 
osaltaan EU:n kehitysohjelmaa AKT-
maille ja vähiten kehittyneille maille 
myönnetyillä etuuksilla; 

Or. en

Tarkistus 14
Laima Liucija Andrikienė

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. huomauttaa, että kaikkia 
kansainvälisiä kauppasopimuksia 
sovelletaan syrjäisimpiin alueisiin, jotka 
ovat kiinteä osa EU:n aluetta; korostaa, 
että näiden alueiden herkät taloudet 
perustuvat maatalouteen ja että niiden 
tuotanto on samanlaista kuin 
Latinalaisen Amerikan 
kumppanivaltioiden, ja tästä syystä 
alemmat ulkoiset tullit vaarantavat sen; 
muistuttaa, että Lissabonin sopimuksen 
349 artiklassa sallitaan yhteisten 
politiikkojen mukauttaminen näiden 
alueiden maantieteelliseen ja 
taloudelliseen tilanteeseen; kehottaa tästä 
syystä komissiota ottamaan 
neuvotteluissaan huomioon syrjäisimpien 
alueiden erityiset rajoitteet, jotta näiden 
alueiden kehitystä ei estetä;

Or. en
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Tarkistus 15
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että syrjäisimmät alueet ovat 
olennainen osa unionin aluetta ja 
kauppasopimusten on koskettava 
kokonaisuudessaan myös niitä; korostaa, 
että niiden heikko talous perustuu 
pääosin maatalouteen, jonka tuotanto 
koskee samoja tuotteita kuin etenkin 
latinalaisamerikkalaisten kumppanien 
tuotteet, ja että se ajautuu vaaralliseen 
tilanteeseen tullitariffien laskemisen 
vuoksi; muistuttaa, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
349 artikla sallii yhteisön politiikan 
mukauttamisen kyseisten alueiden 
maantieteelliseen ja taloudelliseen 
tilanteeseen; kehottaa näin ollen 
komissiota ottamaan huomioon 
syrjäisimpien alueiden erityisrajoitteet 
neuvotteluissa, jotta niiden kehitys ei 
kärsisi;

Or. fr

Tarkistus 16
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että syrjäisimmät alueet 
muodostavat kiinteän osan Euroopan 
unionin aluetta ja että niiden on 
sovellettava kauppasopimuksia kaikilta 
osin; korostaa, että maatalousalalla on 
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suuri merkitys niiden talouksille ja että se 
kilpailee vastaavien 
latinalaisamerikkalaisten tuottajien 
kanssa, jotka hyötyvät tullien 
alentamisesta; muistuttaa, että Lissabonin 
sopimuksen 349 artiklassa sallitaan 
yhteisten politiikkojen mukauttaminen 
näiden alueiden maantieteelliseen ja 
taloudelliseen tilanteeseen; kehottaa 
komissiota ottamaan neuvotteluissaan 
huomioon syrjäisimpien alueiden 
erityisintressit, jotta näiden alueiden 
kehitys ei kärsi;

Or. es

Tarkistus 17
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota noudattamaan 
eurooppalaisen sokerintuotantoalan 
hyväksi tehtyjä sitoumuksia ja 
lopettamaan sokerialaa koskevat 
järjestelmälliset myönnytykset 
kahdenvälisissä ja monenvälisissä 
kauppaneuvotteluissa;

Or. fr

Tarkistus 18
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota yhtenä ensisijaisista 
toimista jatkamaan pyrkimyksiään, joiden 

4. kehottaa komissiota kuluttajien etujen 
turvaamiseksi luotettavien ja 
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tavoitteena on parantaa maantieteellisten 
merkintöjen suojaa WTO:ssa ulottamalla 
viinien ja alkoholijuomien 
maantieteellisten merkintöjen laajempi 
suoja (TRIPS-sopimuksen 23 artikla) 
koskemaan kaikkia maantieteellisiä 
merkintöjä ja luomalla maantieteellisten 
merkintöjen ilmoitus- ja 
rekisteröintijärjestelmä;

asianmukaisten tuotetietojen avulla 
jatkamaan pyrkimyksiään, joiden 
tavoitteena on parantaa maantieteellisten 
merkintöjen suojaa WTO:ssa ulottamalla 
viinien ja alkoholijuomien 
maantieteellisten merkintöjen laajempi 
suoja (TRIPS-sopimuksen 23 artikla) 
koskemaan kaikkia maantieteellisiä 
merkintöjä ja luomalla maantieteellisten 
merkintöjen ilmoitus- ja 
rekisteröintijärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 19
Gianluca Susta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota jatkamaan 
ponnistelujaan maantieteellisten 
merkintöjen sisällyttämiseksi 
tuoteväärennösten torjuntaa koskevan 
kauppasopimuksen soveltamisalaan ja 
kahdenvälisiin kauppaneuvotteluihin;

5. kehottaa komissiota jatkamaan entistä 
päättäväisemmin ponnistelujaan 
maantieteellisten merkintöjen 
sisällyttämiseksi tuoteväärennösten 
torjuntaa koskevan kauppasopimuksen 
soveltamisalaan ja kahdenvälisiin 
kauppaneuvotteluihin;

Or. it

Tarkistus 20
Cristiana Muscardini

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kahdenvälisillä 
kauppasopimuksilla voidaan täydentää 
monenvälisiä prosesseja ja saada aikaan 
edistystä erityiskysymyksissä, kuten 
maantieteelliset merkinnät sekä 
sosiaaliset normit ja ympäristönormit; 

6. katsoo, että kahdenvälisillä 
kauppasopimuksilla voidaan täydentää 
monenvälisiä prosesseja varmistamalla 
oikeudenmukaiset työolot, noudattamalla 
yhteisiä ympäristösääntöjä sekä 
elintarviketurvallisuusnormeja, jotka ovat 
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korostaa, että näitä kysymyksiä on 
tarkasteltava johdonmukaisesti eri 
kahdenvälisissä sopimuksissa;

jo voimassa Euroopan unionissa, sekä 
välttämällä ainoastaan kestävän 
kehityksen mukaisten ohjelmien 
suosimista;
Kehottaa lisäksi komissiota ottamaan 
perusteellisesti huomioon maatalouden 
defensiiviset ja offensiiviset edut 
monenvälisten ja kahdenvälisten 
neuvottelujen yhteydessä varmistamalla 
täydellinen yhteentoimivuus protektiivisen 
tariffijärjestelmän ja sellaisen 
asianmukaisen kotimaiseen tuotantoon 
kohdistetun tuen välillä, jolla kyetään 
vähentämään tuottajien tuotannon siirtoa 
ja takaamaan tuontialueen tarpeisiin ja
rakenteeseen sidotun tuotannon; 

Or. it

Tarkistus 21
Robert Sturdy

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kahdenvälisillä 
kauppasopimuksilla voidaan täydentää 
monenvälisiä prosesseja ja saada aikaan 
edistystä erityiskysymyksissä, kuten 
maantieteelliset merkinnät sekä sosiaaliset 
normit ja ympäristönormit; korostaa, että 
näitä kysymyksiä on tarkasteltava 
johdonmukaisesti eri kahdenvälisissä 
sopimuksissa;

6. muistuttaa, että EU:lla on 
maatalousalalla puolustettavanaan 
huomattavia etuja etenkin 
korkealaatuisten jalostettujen tuotteiden 
suhteen; katsoo, että tärkeiden 
kauppakumppanien kanssa tehtävillä 
kahdenvälisillä kauppasopimuksilla 
voidaan onnistuneesti ajaa EU:n 
maatalous- ja elintarviketeollisuuden 
viennin etuja ja saavuttaa huomattavaa 
taloudellista hyötyä. Lisäksi
kahdenvälisillä kauppasopimuksilla 
voidaan täydentää monenvälisiä prosesseja, 
sillä ne auttavat EU:ta saamaan aikaan 
merkittävää ja välttämätöntä edistystä 
erityiskysymyksissä, kuten maantieteelliset 
merkinnät sekä sosiaaliset normit ja 
ympäristönormit; korostaa, että näitä 
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kysymyksiä on tarkasteltava 
johdonmukaisesti eri kahdenvälisissä 
sopimuksissa;

Or. en

Tarkistus 22
Gianluca Susta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kahdenvälisillä 
kauppasopimuksilla voidaan täydentää 
monenvälisiä prosesseja ja saada aikaan 
edistystä erityiskysymyksissä, kuten 
maantieteelliset merkinnät sekä sosiaaliset 
normit ja ympäristönormit; korostaa, että 
näitä kysymyksiä on tarkasteltava 
johdonmukaisesti eri kahdenvälisissä
sopimuksissa;

6. katsoo, että monenvälisten 
neuvottelujen päätökseen saaminen on 
EU:lle tavoittelun arvoinen painopiste;
katsoo, että kahdenvälisillä 
kauppasopimuksilla voidaan täydentää 
monenvälisiä prosesseja ja saada aikaan 
edistystä erityiskysymyksissä, kuten 
maantieteelliset merkinnät sekä sosiaaliset 
normit ja ympäristönormit; korostaa, että 
näitä kysymyksiä on tarkasteltava 
johdonmukaisesti eri kahdenvälisissä 
sopimuksissa;

Or. it

Tarkistus 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kannattaa EU:n ja Mercosurin 
assosiaatiosopimuksesta käytävien 
neuvottelujen jatkamista – sillä tällainen 
äärimmäisen tärkeä ja 700 miljoonaan 
ihmiseen vaikuttava assosiaatiosopimus 
olisi, jos se tehdään nopeasti, maailman 
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kunnianhimoisin kahden alueen välinen 
sopimus – ja korostaa näin ollen, että 
Euroopan parlamentin olisi osallistuttava 
tiiviisti neuvottelujen kaikkiin vaiheisiin; 
on tietoinen siitä, että 
maatalouskysymykset ovat neuvotteluissa 
todennäköisesti yksi arkaluonteisimmista 
aiheista; korostaa, että on saavutettava 
molempien osapuolien kannalta 
tasapainoinen lopputulos varmistamalla, 
että neuvotteluissa otetaan täysimittaisesti 
huomioon sosiaaliset ja 
ympäristöhaasteet; 

Or. en

Tarkistus 24
Robert Sturdy

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että komission on WTO-
neuvotteluissa ja muissa kansainvälisissä 
kauppaneuvotteluissa pyrittävä 
varmistamaan, että tuodut 
maataloustuotteet täyttävät 
elintarviketurvallisuuden, eläinten 
hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun 
suhteen vaatimukset, jotka EU:ssa 
tuotettujen maataloustuotteiden on 
täytettävä;

7. korostaa, että kaikkien EU:ssa kaupan 
pidettyjen tuotteiden, olivat ne kotimaisia 
tai tuotuja, on edelleen täytettävä samat 
tiukat elintarviketurvallisuusvaatimukset; 
kehottaa komissiota tekemään kaiken 
voitavansa edistääkseen yhteisymmärrystä 
kolmansien maiden kanssa eläinten 
hyvinvointia ja ympäristönsuojelua 
koskevista normeista tapauksissa, joissa 
normit menevät kansainvälisiä 
suosituksia pidemmälle, sekä 
sisällyttämään kahdenvälisiin 
kauppasopimuksiin määräyksiä 
kansainvälisten normien hyväksymisestä 
ja noudattamisesta;

Or. en
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Tarkistus 25
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että komission on WTO-
neuvotteluissa ja muissa kansainvälisissä 
kauppaneuvotteluissa pyrittävä 
varmistamaan, että tuodut 
maataloustuotteet täyttävät 
elintarviketurvallisuuden, eläinten
hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun 
suhteen vaatimukset, jotka EU:ssa 
tuotettujen maataloustuotteiden on 
täytettävä;

7. korostaa, että komission on WTO-
neuvotteluissa ja muissa kansainvälisissä 
kauppaneuvotteluissa pyrittävä 
varmistamaan, että ainoastaan sellaisia 
maataloustuotteita voidaan tuoda, jotka
täyttävät elintarviketurvallisuuden, eläinten 
hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun 
suhteen vaatimukset, jotka EU:ssa 
tuotettujen maataloustuotteiden on 
täytettävä;

Or. fr

Tarkistus 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että komission on WTO-
neuvotteluissa ja muissa kansainvälisissä 
kauppaneuvotteluissa pyrittävä 
varmistamaan, että tuodut 
maataloustuotteet täyttävät 
elintarviketurvallisuuden, eläinten
hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun
suhteen vaatimukset, jotka EU:ssa 
tuotettujen maataloustuotteiden on 
täytettävä;

7. korostaa, että komission on WTO-
neuvotteluissa ja muissa kansainvälisissä 
kauppaneuvotteluissa pyrittävä 
varmistamaan, että tuodut 
maataloustuotteet täyttävät 
elintarviketurvallisuuden sekä eläinten 
hyvinvointia ja ympäristönsuojelua 
koskevien normien suhteen vaatimukset, 
jotka EU:ssa tuotettujen 
maataloustuotteiden on täytettävä; 

Or. en
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Tarkistus 27
Christofer Fjellner

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että komission on WTO-
neuvotteluissa ja muissa kansainvälisissä 
kauppaneuvotteluissa pyrittävä 
varmistamaan, että tuodut 
maataloustuotteet täyttävät 
elintarviketurvallisuuden, eläinten 
hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun
suhteen vaatimukset, jotka EU:ssa 
tuotettujen maataloustuotteiden on 
täytettävä;

7. korostaa, että komission on WTO-
neuvotteluissa ja muissa kansainvälisissä 
kauppaneuvotteluissa pyrittävä 
varmistamaan, että tuodut 
maataloustuotteet täyttävät 
elintarviketurvallisuuden suhteen 
vaatimukset, jotka EU:ssa tuotettujen 
maataloustuotteiden on täytettävä;

Or. sv

Tarkistus 28
Robert Sturdy

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota kannustamaan 
EU:n kauppakumppaneita niiden 
jatkuvissa pyrkimyksissä parantaa 
sosiaali- ja ympäristönormejaan, jotta 
estetään EU:n kilpailukyvyn 
heikkeneminen maailman 
maataloustuotannossa ja saadaan aikaan 
johdonmukaiset ja kattavat normit näillä 
aloilla;

Or. en
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Tarkistus 29
Joe Higgins

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että on noudatettava tiukasti 
etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää 
koskevia sääntöjä; kehottaa tarkistamaan 
kaikki kauppaetuudet, jotka EU on 
myöntänyt nouseville talouksille kuten 
Kiinalle, Intialle ja Brasilialle; 

8. korostaa, että on noudatettava tiukasti 
etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää 
koskevia sääntöjä, jotta varmistetaan 
kehitysmaiden ja vähiten kehittyneiden 
maiden kotimaisten talouksien 
kehittyminen ja vältetään se, että 
ulkomaiset yritykset käyttävät väärin 
etuuskohteluun oikeuttavia alkuperää 
koskevia sääntöjä; kehottaa tarkistamaan 
kaikki kauppaetuudet, jotka EU on 
myöntänyt nouseville talouksille kuten 
Kiinalle, Intialle ja Brasilialle; vaatii 
painokkaasti, että tällainen tarkistus ei 
saa aiheuttaa haittaa näiden valtioiden 
niille yhteiskuntaryhmille, jotka yhä 
elävät köyhyydessä tai joiden tulot ovat 
hyvin pienet;

Or. en

Tarkistus 30
Gianluca Susta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. korostaa, että on noudatettava tiukasti 
etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää 
koskevia sääntöjä; kehottaa tarkistamaan 
kaikki kauppaetuudet, jotka EU on
myöntänyt nouseville talouksille kuten 
Kiinalle, Intialle ja Brasilialle;

8. korostaa, että on noudatettava tiukasti 
etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää 
koskevia sääntöjä; kehottaa tarkistamaan 
kaikki kauppaetuudet, jotka EU on 
myöntänyt G20-maihin kuuluville 
kehittyville maille;

Or. it
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Tarkistus 31
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa jälleen maatalouskaupan 
tärkeää asemaa kehitysmaiden 
talouskehityksessä ja köyhyyden 
lievittämisessä; kehottaa EU:ta auttamaan 
AKT-maita sopeutumaan Latinalaisen 
Amerikan maiden aiheuttamaan 
lisääntyvän kilpailuun (etelä-etelä-kauppa);

9. korostaa jälleen maatalouskaupan 
vapauttamisen kielteisiä vaikutuksia 
kehitysmaiden talouskehitykseen ja 
köyhyyden lievittämiseen niin kauan kun 
ei ole olemassa maailmanlaajuisia 
perussääntöjä, joilla rajoitetaan 
elintarvikkeiden jakelijoiden valtaa, 
keinottelua maataloushyödykkeiden 
markkinoilla ja "maananastuksen" 
ilmiötä; kehottaa EU:ta auttamaan AKT-
maita laatimaan kestävää kotimaista 
maatalouspolitiikkaa ja sopeutumaan 
Latinalaisen Amerikan maiden 
aiheuttamaan lisääntyvän kilpailuun (etelä-
etelä-kauppa);

Or. en

Tarkistus 32
Gianluca Susta

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa jälleen maatalouskaupan 
tärkeää asemaa kehitysmaiden 
talouskehityksessä ja köyhyyden 
lievittämisessä; kehottaa EU:ta auttamaan 
AKT-maita sopeutumaan Latinalaisen 
Amerikan maiden aiheuttamaan
lisääntyvään kilpailuun (etelä-etelä-
kauppa);

9. korostaa jälleen maatalouskaupan 
tärkeää asemaa kehitysmaiden 
talouskehityksessä ja köyhyyden 
lievittämisessä; kehottaa EU:ta auttamaan 
AKT-maita sopeutumaan lisääntyvään 
maailmanlaajuiseen kilpailuun;

Or. it
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Tarkistus 33
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. pitää mahdottomana hyväksyä sitä, 
että komissio käynnistää uudelleen 
neuvottelut Mercosurin kanssa 
julkistamatta ennakkoon perusteellista 
vaikutustenarviointia ja käymättä asiasta 
asianmukaista poliittista keskustelua 
neuvoston ja parlamentin kanssa; 

Or. fr

Tarkistus 34
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. vaatii, että laaditaan selvitys näiden 
neuvottelujen vaikutuksista 
maatalousalaan ja Euroopan alueisiin ja 
että siitä keskustellaan ennen kuin 
unionin ja Mercosurin välillä vaihdetaan 
minkäänlaisia keskinäisiä 
tariffitarjouksia; 

Or. fr

Tarkistus 35
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
9 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 c. muistuttaa, että kun otetaan 
huomioon maatalouden haasteet 
Mercosurin kanssa käytävissä 
neuvotteluissa, on tarpeen luoda yhteys 
Dohan kierrokseen; kehottaa näin ollen 
komissiota mahdollisesti odottamaan 
näiden neuvottelujen päätökseen 
saattamista siihen asti, kunnes WTO-
kierros on saatu päätökseen ja kunnes sen 
neuvotteluvaltuutusta on tarkennettu; 

Or. fr

Tarkistus 36
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa kauppapolitiikan roolia 
elintarviketurvaan liittyvissä haasteissa; 
kehottaa vahvistamaan 
vientirajoitustoimien valvontaa ja 
koordinointia tulevien elintarvikekriisien 
estämiseksi;

10. korostaa kauppapolitiikan roolia 
elintarviketurvaan ja 
elintarvikeomavaraisuuteen liittyvissä 
haasteissa; kehottaa vahvistamaan 
maatalousperäisiä polttoaineita koskevien 
ohjelmien elintarviketurvaan ja 
elintarvikeomavaraisuuteen kohdistuvien 
vaikutusten valvontaa;

Or. en

Tarkistus 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. korostaa kauppapolitiikan roolia 10. korostaa kauppapolitiikan roolia 
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elintarviketurvaan liittyvissä haasteissa; 
kehottaa vahvistamaan 
vientirajoitustoimien valvontaa ja 
koordinointia tulevien elintarvikekriisien 
estämiseksi;

elintarviketoimitusten varmuuteen
liittyvissä haasteissa; kehottaa 
vahvistamaan vientirajoitustoimien 
valvontaa ja koordinointia tulevien 
elintarvikekriisien estämiseksi;

Or. en

Tarkistus 38
Yannick Jadot

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. korostaa, että kauppapolitiikalla on 
oltava aktiivinen rooli ratkaistaessa 
ilmastonmuutoshaasteita, jotka johtuvat 
suurimittaisesta teollisesta 
karjankasvatuksesta ja vientiin 
tarkoitettujen viljelykasvien viljelmistä; 
kehottaa komissiota sisällyttämään 
maatalousmarkkinoiden vapauttamisesta 
aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
ulottuvuuden kaikkiin sen kestävään 
kehitykseen kohdistuvien vaikutusten 
arviointeihin.

Or. en

Tarkistus 39
Marielle De Sarnez

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. on huolissaan viljatuotteita 
koskevista mahdollisista myönnytyksistä 
Ukrainan kanssa käytävien neuvottelujen 
yhteydessä, kun otetaan huomioon 
Ukrainan tuotannon vahva kilpailukyky 
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ja se, että Ukraina on jo nyt tärkein 
kolmansille maille avointen 
tariffikiintiöiden käyttäjä alennetuin 
tullein viljatuotteiden (vehnä ja ohra) 
osalta; pyytää komissiota näin ollen 
rajoittamaan tarjoustaan tällä alalla;

Or. fr


