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Tarkistus 1
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana monivuotisen 
rahoituskehyksen 2014–2020 otsaketta 2 
koskevan enimmäismäärän perusteella, että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tärkeimpiä menoeriä käytännössä leikataan 
vuonna 2016; toteaa, että tämä koskee 
muun muassa suoria tukia ja 
markkinatoimenpiteitä;

1. pitää valitettavana monivuotisen 
rahoituskehyksen 2014–2020 otsaketta 2 
koskevan enimmäismäärän perusteella, että 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tärkeimpiä menoeriä käytännössä leikataan 
vuonna 2016; toteaa, että tämä koskee 
muun muassa suoria tukia ja 
markkinatoimenpiteitä, vaikka 
maksusitoumusmäärärahoja lisätään 
2,4 prosenttia ja maksumäärärahoja 
1,6 prosenttia;

Or. pl

Tarkistus 2
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että tämä talousarviossa 
toteutettava vähennys vastaa uutta 
markkinoihin mukautettua YMP:tä, joka 
perustuu markkinoiden täydelle 
vapauttamiselle, josta aiheutuu vakavia 
seurauksia Euroopan maataloudelle; 

Or. pt

Tarkistus 3
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää valitettavina vuoteen 2015 
verrattuna maatalousmarkkinoiden 
interventioihin tehtyjä 
määrärahaleikkauksia; on eri mieltä 
komission kanssa siitä, että Venäjän 
tietyille unionin maataloustuotteille 
asettamaan tuontikieltoon liittyvät 
hätätoimet rajoitetaan vuoteen 2015 ottaen 
huomioon, että Venäjä on ilmaissut 
aikeensa jatkaa tuontikieltoa vuoden 2016 
alkuun asti; on huolissaan siitä, että vuonna 
2016 tarvitaan tästä syystä lisää 
markkinainterventioita, jotta voidaan tukea 
tuontikiellosta kärsiviä EU:n viljelijöitä;

7. pitää valitettavina vuoteen 2015 
verrattuna maatalousmarkkinoiden 
interventioihin tehtyjä 
määrärahaleikkauksia; on eri mieltä 
komission kanssa siitä, että Venäjän 
tietyille unionin maataloustuotteille 
asettamaan tuontikieltoon liittyvät 
hätätoimet rajoitetaan vuoteen 2015 ottaen 
huomioon, että Venäjä on ilmaissut 
aikeensa jatkaa tuontikieltoa vuoden 2016 
alkuun asti; on huolissaan siitä, että vuonna 
2016 tarvitaan tästä syystä lisää 
markkinainterventioita, jotta voidaan tukea 
tuontikiellosta kärsiviä EU:n viljelijöitä 
etenkin Venäjän naapurimaissa;

Or. pl

Tarkistus 4
Tibor Szanyi

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää valitettavina vuoteen 2015 
verrattuna maatalousmarkkinoiden 
interventioihin tehtyjä 
määrärahaleikkauksia; on eri mieltä 
komission kanssa siitä, että Venäjän 
tietyille unionin maataloustuotteille 
asettamaan tuontikieltoon liittyvät 
hätätoimet rajoitetaan vuoteen 2015 ottaen 
huomioon, että Venäjä on ilmaissut 
aikeensa jatkaa tuontikieltoa vuoden 2016 
alkuun asti; on huolissaan siitä, että 
vuonna 2016 tarvitaan tästä syystä lisää
markkinainterventioita, jotta voidaan tukea 
tuontikiellosta kärsiviä EU:n viljelijöitä;

7. pitää valitettavina vuoteen 2015 
verrattuna maatalousmarkkinoiden 
interventioihin tehtyjä 
määrärahaleikkauksia; on eri mieltä 
komission kanssa siitä, että Venäjän 
tietyille unionin maataloustuotteille 
asettamaan tuontikieltoon liittyvät 
hätätoimet rajoitetaan vuoteen 2015 ottaen 
huomioon, että Venäjä on ilmaissut 
aikeensa jatkaa tuontikieltoa vuoden 2016 
alkuun asti; kehottaa lisäämään 
markkinainterventioita vuonna 2016, jotta 
voidaan tukea tuontikiellosta kärsiviä EU:n 
viljelijöitä ja elintarvikealaa;

Or. en
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Tarkistus 5
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää valitettavina vuoteen 2015 
verrattuna maatalousmarkkinoiden 
interventioihin tehtyjä 
määrärahaleikkauksia; on eri mieltä 
komission kanssa siitä, että Venäjän 
tietyille unionin maataloustuotteille 
asettamaan tuontikieltoon liittyvät 
hätätoimet rajoitetaan vuoteen 2015 ottaen
huomioon, että Venäjä on ilmaissut 
aikeensa jatkaa tuontikieltoa vuoden 2016 
alkuun asti; on huolissaan siitä, että vuonna 
2016 tarvitaan tästä syystä lisää 
markkinainterventioita, jotta voidaan tukea 
tuontikiellosta kärsiviä EU:n viljelijöitä;

7. pitää valitettavina vuoteen 2015 
verrattuna maatalousmarkkinoiden 
interventioihin tehtyjä 
määrärahaleikkauksia; on eri mieltä 
komission kanssa siitä, että Venäjän 
tietyille unionin maataloustuotteille 
asettamaan tuontikieltoon liittyvät 
hätätoimet rajoitetaan vuoteen 2015, ja 
katsoo, että hätätoimia on laajennettava 
kattamaan maat, joihin Venäjän asettama 
tuontikielto vaikuttaa välillisesti, kun 
otetaan huomioon, että Venäjä on 
ilmaissut aikeensa jatkaa tuontikieltoa 
vuoden 2016 alkuun asti; on huolissaan 
siitä, että vuonna 2016 tarvitaan tästä 
syystä lisää markkinainterventioita, jotta 
voidaan tukea tuontikiellosta kärsiviä EU:n 
viljelijöitä;

Or. ro

Tarkistus 6
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää valitettavina vuoteen 2015 
verrattuna maatalousmarkkinoiden 
interventioihin tehtyjä 
määrärahaleikkauksia; on eri mieltä 
komission kanssa siitä, että Venäjän 
tietyille unionin maataloustuotteille 
asettamaan tuontikieltoon liittyvät 
hätätoimet rajoitetaan vuoteen 2015 

7. pitää valitettavina vuoteen 2015 
verrattuna maatalousmarkkinoiden 
interventioihin tehtyjä 
määrärahaleikkauksia; ottaa huomioon, 
että Venäjä on vahvistanut jatkavansa 
tuontikieltoa elokuuhun 2016 saakka, ja 
kehottaa siksi komissiota toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, kuten 
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ottaen huomioon, että Venäjä on 
ilmaissut aikeensa jatkaa tuontikieltoa 
vuoden 2016 alkuun asti; on huolissaan 
siitä, että vuonna 2016 tarvitaan tästä 
syystä lisää markkinainterventioita, jotta 
voidaan tukea tuontikiellosta kärsiviä 
EU:n viljelijöitä;

käyttämään enimmäismäärän mukaan 
saatavilla olevaa liikkumavaraa, 
tukeakseen unionin viljelijöitä kaikilla 
kiellon piiriin kuuluvilla 
maatalousaloilla;

Or. en

Tarkistus 7
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää valitettavina vuoteen 2015 
verrattuna maatalousmarkkinoiden 
interventioihin tehtyjä 
määrärahaleikkauksia; on eri mieltä
komission kanssa siitä, että Venäjän 
tietyille unionin maataloustuotteille 
asettamaan tuontikieltoon liittyvät 
hätätoimet rajoitetaan vuoteen 2015 
ottaen huomioon, että Venäjä on 
ilmaissut aikeensa jatkaa tuontikieltoa 
vuoden 2016 alkuun asti; on huolissaan 
siitä, että vuonna 2016 tarvitaan tästä 
syystä lisää markkinainterventioita, jotta 
voidaan tukea tuontikiellosta kärsiviä 
EU:n viljelijöitä;

7. pitää valitettavina vuoteen 2015 
verrattuna maatalousmarkkinoiden 
interventioihin tehtyjä 
määrärahaleikkauksia; pitää myönteisenä 
komission päätöstä jatkaa Venäjän 
tuontikiellon piiriin joutuneita hedelmän-
ja vihannestentuottajien tukitoimenpiteitä 
1. elokuuta 2015 lähtien; edellyttää, että 
kyseisiä tukitoimenpiteitä jatketaan niin 
pitkään kuin tuontikielto kestää ja että 
niitä laajennetaan kattamaan myös 
tuontikiellon piiriin joutuneet viljakasvi-
ja karjankasvatusalat; korostaa, että 
maitoalaan on kiinnitettävä erityistä 
huomiota, koska Venäjän tuontikielto 
voimistaa tuottajien epävarmuutta 
pahentamalla kiintiöjärjestelmän 
poistamisesta aiheutunutta hintojen 
laskua;

Or. es

Tarkistus 8
Miguel Viegas

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää yllättävänä, että tuottaja-
organisaatioiden tukea leikataan 
tuntuvasti 541,5 miljoonasta eurosta 
387 miljoonaan euroon, koska tämä on 
ristiriidassa uutta YMP:tä tukevan 
lähestymistavan kanssa sen perustuessa 
samojen tuottaja-organisaatioiden 
aseman vahvistamiseen;

Or. pt

Tarkistus 9
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää tarpeellisena ottaa käyttöön 
erillinen budjettikohta, jolla tuetaan 
maidontuottajia, jotka kärsivät 
markkinoilla ilmenevistä Venäjän 
asettaman tuontikiellon pitkän aikavälin 
vaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 10
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii, että viljelijöille, jotka ovat 
kärsineet taloudellisia tappioita 
markkinakriisien sekä terveyteen tai 
kasvien terveyteen liittyvien kriisien, kuten 
Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttaman 
kriisin, vuoksi, on maksettava korvauksia, 

8. vaatii, että viljelijöille, jotka ovat 
kärsineet taloudellisia tappioita 
markkinakriisien sekä terveyteen tai 
kasvien terveyteen liittyvien kriisien, kuten 
Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttaman 
kriisin, vuoksi, on maksettava korvauksia, 
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ja toistaa, että tätä tarkoitusta varten on 
käytettävä otsakkeeseen 2 jäävää 
liikkumavaraa;

ja toistaa, että tätä tarkoitusta varten on 
käytettävä otsakkeeseen 2 jäävää 
liikkumavaraa; edellyttää, että maitoalan 
markkinoiden toimiin kohdennettavia 
resursseja lisätään, jotta voidaan ehkäistä 
maitokiintiöjärjestelmän lakkauttamisen 
vuoksi odotettavissa oleva hintojen 
romahtaminen; 

Or. pt

Tarkistus 11
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii, että viljelijöille, jotka ovat 
kärsineet taloudellisia tappioita 
markkinakriisien sekä terveyteen tai 
kasvien terveyteen liittyvien kriisien, kuten 
Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttaman 
kriisin, vuoksi, on maksettava korvauksia, 
ja toistaa, että tätä tarkoitusta varten on 
käytettävä otsakkeeseen 2 jäävää 
liikkumavaraa;

8. vaatii, että viljelijöille, jotka ovat 
kärsineet taloudellisia tappioita 
markkinakriisien sekä terveyteen tai 
kasvien terveyteen liittyvien kriisien, kuten 
Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttaman 
kriisin, vuoksi, on maksettava korvauksia, 
ja toistaa, että tätä tarkoitusta varten on 
käytettävä otsakkeeseen 2 jäävää 
liikkumavaraa; katsoo, että hävittämisestä 
maksettavien korvausten olisi katettava 
myös maatalouden ekosysteemien, kuten 
maaperän, ennallistaminen, vahvan 
biologisen monimuotoisuuden luominen 
ja etenkin sellaisen taimien geneettisen 
monimuotoisuuden luominen, johon 
kuuluu ihannetapauksessa tautien tai 
tuholaisten vastustus- tai sietokyky; 
katsoo itse asiassa, että kaiken avun 
yhtenä tarkoituksena olisi oltava 
sellaisten tasapainoisten ja biologisesti 
monimuotoisten maatalouden 
ekosysteemien ja maisemien 
varmistaminen, jotka ovat vähemmän 
alttiita tuleville hyökkäyksille;

Or. en
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Tarkistus 12
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. vaatii, että viljelijöille, jotka ovat 
kärsineet taloudellisia tappioita 
markkinakriisien sekä terveyteen tai 
kasvien terveyteen liittyvien kriisien, kuten 
Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttaman 
kriisin, vuoksi, on maksettava korvauksia, 
ja toistaa, että tätä tarkoitusta varten on 
käytettävä otsakkeeseen 2 jäävää 
liikkumavaraa;

8. vaatii, että viljelijöille, jotka ovat 
kärsineet taloudellisia tappioita 
markkinakriisien sekä terveyteen tai 
kasvien terveyteen liittyvien kriisien, kuten 
Xylella fastidiosa -bakteerin aiheuttaman 
kriisin, vuoksi, on maksettava korvauksia, 
ja toistaa, että tätä tarkoitusta varten on 
käytettävä otsakkeeseen 2 jäävää 
liikkumavaraa; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa toteuttamaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet estääkseen kyseisten 
markkinoiden heikkenemisen;

Or. en

Tarkistus 13
Nicola Caputo

Lausuntoluonnos
8 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

vaatii lisärahoitusta oliivinkasvatus- ja 
oliiviöljyalalle, jotta voidaan korvata 
viljelijöille Xylella fastidiosa -taudin 
puhkeamisesta koituneita tappioita, 
tehostaa ennaltaehkäisytoimia 
Euroopassa, torjua tämän vakavan taudin 
leviämistä, toteuttaa alan 
rakenneuudistus ja vahvistaa patogeeniä 
ja sen levittäjiä koskevaa tieteellistä 
tutkimusta; 

Or. it
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Tarkistus 14
Martin Häusling
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. toteaa yleisesti ottaen, että tarvitaan 
investointeja, joilla maatalouden 
ekosysteemeistä tehdään 
ilmastonmuutoksen kestäviä sekä 
haitallisten vieraslajien saapumisen ja 
leviämisen kestäviä; katsoo, että tähän 
päästään erityisesti biologisesti 
monipuolisesti viljellyllä maaseudulla ja 
elävällä ja terveellä maaperällä, jossa on 
saalistavia ja hyödyllisiä lajeja, jotka 
mahdollistavat tuholaiskantojen 
luonnollisen säätelyn; 

Or. en

Tarkistus 15
Jan Huitema, Marit Paulsen, Fredrick Federley

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää valitettavina koulumaito-
ohjelmaan ehdotettuja 2 miljoonan euron 
leikkauksia, koska määrärahat olivat 77 
miljoonaa euroa vuonna 2015 ja niitä 
vähennetään vuoden 2016 
talousarvioesityksessä 75 miljoonaan 
euroon; muistuttaa, että parlamentti on 
pyytänyt tähän ohjelmaan 20 miljoonan 
euron vuotuista lisäystä; pitää 
ilahduttavana kouluhedelmäjärjestelmään 
tehtyä pientä korotusta 150 miljoonaan 
euroon; korostaa, että molemmat 
ohjelmat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi 
ja tehokkaiksi jäsenvaltioissa, ja korostaa 
niiden merkitystä nykyisessä kriisissä ja 

Poistetaan.
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ottaen huomioon lasten aliravitsemuksen 
tason unionissa;

Or. en

Tarkistus 16
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää valitettavina koulumaito-ohjelmaan 
ehdotettuja 2 miljoonan euron leikkauksia, 
koska määrärahat olivat 77 miljoonaa 
euroa vuonna 2015 ja niitä vähennetään 
vuoden 2016 talousarvioesityksessä 75 
miljoonaan euroon; muistuttaa, että 
parlamentti on pyytänyt tähän ohjelmaan 
20 miljoonan euron vuotuista lisäystä; pitää 
ilahduttavana kouluhedelmäjärjestelmään 
tehtyä pientä korotusta 150 miljoonaan 
euroon; korostaa, että molemmat ohjelmat 
ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja 
tehokkaiksi jäsenvaltioissa, ja korostaa 
niiden merkitystä nykyisessä kriisissä ja 
ottaen huomioon lasten aliravitsemuksen 
tason unionissa;

9. pitää valitettavina koulumaito-ohjelmaan 
ehdotettuja 2 miljoonan euron leikkauksia, 
koska määrärahat olivat 77 miljoonaa 
euroa vuonna 2015 ja niitä vähennetään 
vuoden 2016 talousarvioesityksessä 75 
miljoonaan euroon; muistuttaa, että 
parlamentti on pyytänyt tähän ohjelmaan 
20 miljoonan euron vuotuista lisäystä; pitää 
ilahduttavana kouluhedelmäjärjestelmään 
tehtyä pientä korotusta 150 miljoonaan 
euroon; korostaa, että molemmat ohjelmat 
ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja 
tehokkaiksi jäsenvaltioissa etenkin siksi, 
että lapset oppivat niiden avulla 
terveellisiä ruokailutottumuksia, ja 
korostaa niiden merkitystä nykyisessä 
kriisissä ja ottaen huomioon lasten 
aliravitsemuksen tason unionissa;

Or. pl

Tarkistus 17
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää valitettavina koulumaito-ohjelmaan 
ehdotettuja 2 miljoonan euron leikkauksia, 
koska määrärahat olivat 77 miljoonaa 

9. pitää valitettavina koulumaito-ohjelmaan 
ehdotettuja 2 miljoonan euron leikkauksia, 
koska määrärahat olivat 77 miljoonaa 
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euroa vuonna 2015 ja niitä vähennetään 
vuoden 2016 talousarvioesityksessä 
75 miljoonaan euroon; muistuttaa, että 
parlamentti on pyytänyt tähän ohjelmaan 
20 miljoonan euron vuotuista lisäystä; 
pitää ilahduttavana 
kouluhedelmäjärjestelmään tehtyä pientä 
korotusta 150 miljoonaan euroon; 
korostaa, että molemmat ohjelmat ovat 
osoittautuneet hyödyllisiksi ja tehokkaiksi 
jäsenvaltioissa, ja korostaa niiden 
merkitystä nykyisessä kriisissä ja ottaen 
huomioon lasten aliravitsemuksen tason 
unionissa;

euroa vuonna 2015 ja niitä vähennetään 
vuoden 2016 talousarvioesityksessä 
75 miljoonaan euroon; muistuttaa, että 
parlamentti on pyytänyt tähän ohjelmaan 
20 miljoonan euron vuotuista lisäystä; 
katsoo, että kouluhedelmäjärjestelmään 
tehty pieni, 6 miljoonan suuruinen 
korotus 150 miljoonaan euroon on selvästi 
riittämätön; korostaa, että molemmat 
ohjelmat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi 
ja tehokkaiksi jäsenvaltioissa, ja korostaa 
niiden merkitystä nykyisessä kriisissä ja 
ottaen huomioon lasten aliravitsemuksen 
tason unionissa;

Or. pt

Tarkistus 18
Jean-Paul Denanot

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää valitettavina koulumaito-ohjelmaan 
ehdotettuja 2 miljoonan euron leikkauksia, 
koska määrärahat olivat 77 miljoonaa 
euroa vuonna 2015 ja niitä vähennetään 
vuoden 2016 talousarvioesityksessä 75 
miljoonaan euroon; muistuttaa, että 
parlamentti on pyytänyt tähän ohjelmaan 
20 miljoonan euron vuotuista lisäystä; pitää 
ilahduttavana kouluhedelmäjärjestelmään 
tehtyä pientä korotusta 150 miljoonaan 
euroon; korostaa, että molemmat ohjelmat 
ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja 
tehokkaiksi jäsenvaltioissa, ja korostaa 
niiden merkitystä nykyisessä kriisissä ja 
ottaen huomioon lasten aliravitsemuksen 
tason unionissa;

9. pitää valitettavina komission 
koulumaito-ohjelmaan ehdottamia ja 
neuvoston kannattamia 2 miljoonan euron 
leikkauksia, koska määrärahat olivat 
77 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja niitä 
vähennetään vuoden 2016 
talousarvioesityksessä 
75 miljoonaan euroon; muistuttaa, että 
parlamentti on pyytänyt tähän ohjelmaan 
20 miljoonan euron vuotuista lisäystä; pitää 
ilahduttavana komission 
kouluhedelmäjärjestelmään tekemää ja 
neuvoston kannattamaa pientä korotusta 
150 miljoonaan euroon; korostaa, että 
molemmat ohjelmat ovat osoittautuneet 
hyödyllisiksi jäsenvaltioissa, ja korostaa 
niiden merkitystä nykyisessä kriisissä ja 
ottaen huomioon lasten aliravitsemuksen 
tason unionissa; kehottaa neuvostoa 
harkitsemaan parlamentin ehdotuksia, 
joissa edellytetään jäsenvaltioihin 
kohdistettavan byrokratian 
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yksinkertaistamista, jotta kummankin 
järjestelmän tehokkuutta voidaan 
parantaa;

Or. en

Tarkistus 19
Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. pitää valitettavina koulumaito-ohjelmaan 
ehdotettuja 2 miljoonan euron leikkauksia, 
koska määrärahat olivat 77 miljoonaa 
euroa vuonna 2015 ja niitä vähennetään 
vuoden 2016 talousarvioesityksessä 75 
miljoonaan euroon; muistuttaa, että 
parlamentti on pyytänyt tähän ohjelmaan
20 miljoonan euron vuotuista lisäystä; pitää 
ilahduttavana kouluhedelmäjärjestelmään 
tehtyä pientä korotusta 150 miljoonaan 
euroon; korostaa, että molemmat ohjelmat 
ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja 
tehokkaiksi jäsenvaltioissa, ja korostaa 
niiden merkitystä nykyisessä kriisissä ja 
ottaen huomioon lasten aliravitsemuksen 
tason unionissa;

9. pitää valitettavina koulumaito-ohjelmaan 
ehdotettuja 2 miljoonan euron leikkauksia, 
koska määrärahat olivat 77 miljoonaa 
euroa vuonna 2015 ja niitä vähennetään 
vuoden 2016 talousarvioesityksessä 
75 miljoonaan euroon; muistuttaa, että 
parlamentti on pyytänyt 20 miljoonan 
euron vuotuista lisäystä, joka merkitsisi, 
että maito-ohjelman vuotuinen 
talousarvio olisi kaikkiaan 100 miljoonaa 
euroa; pitää ilahduttavana 
kouluhedelmäjärjestelmään tehtyä pientä 
korotusta 150 miljoonaan euroon 
vuodessa; korostaa, että molemmat 
ohjelmat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi 
ja tehokkaiksi jäsenvaltioissa ja ne 
hyödyttävät lähes 30 miljoonaa lasta 
vuodessa, ja korostaa niiden merkitystä 
näinä aikoina, kun lapset kuluttavat 
vähemmän hedelmiä, vihanneksia ja 
maitoa ja lasten lihavuus on yleistymässä;

Or. fr

Tarkistus 20
Jean-Paul Denanot

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. pitää valitettavana, että neuvosto on 
ehdottanut 13,8 miljoonan euron 
leikkausta hedelmä- ja vihannesalan 
tuottajajärjestöjen 
toimintamäärärahoihin, kun otetaan 
huomioon näiden järjestöjen merkitys 
elintarvikeketjussa sekä alan nykyiset 
haasteet; 

Or. en

Tarkistus 21
Peter Jahr

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. edellyttää, että koulumaito- ja 
kouluhedelmäohjelmat siirretään YMP:n 
toiseen pilariin, jotta niiden 
erityisrakenne voidaan räätälöidä 
paremmin alueellisten erityispiirteiden ja 
tarpeiden mukaisiksi, mikä lisäisi näiden 
ohjelmien suosiota ja 
käyttäjäystävällisyyttä;

Or. de

Tarkistus 22
Hannu Takkula, Nils Torvalds

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. vaatii, että lisämaksusta tai muista 
maatalouden käyttötarkoitukseensa 
sidotuista tuloista vuosina 2014 ja 2015 
peräisin olevat lisäykset EU:n 

10. vaatii, että lisämaksusta tai muista 
maatalouden käyttötarkoitukseensa 
sidotuista tuloista vuosina 2014 ja 2015 
peräisin olevat lisäykset EU:n 
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talousarvioon pysyvät otsakkeessa 2; talousarvioon pysyvät otsakkeessa 2; 
katsoo, että erityisesti maitosektorilta 
perittävät kiintiönylitysmaksut vuodelta 
2015 tulisi käyttää kokonaisuudessaan 
maitosektorin markkina- ja muihin 
tukitoimenpiteisiin;

Or. fi

Tarkistus 23
Peter Jahr

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. vaatii, että lisämaksusta tai muista 
maatalouden käyttötarkoitukseensa 
sidotuista tuloista vuosina 2014 ja 2015 
peräisin olevat lisäykset EU:n 
talousarvioon pysyvät otsakkeessa 2;

10. vaatii, että lisämaksusta tai muista 
maatalouden käyttötarkoitukseensa 
sidotuista tuloista vuosina 2014 ja 2015 
peräisin olevien lisäysten EU:n 
talousarvioon on pysyttävä otsakkeessa 2;

Or. de

Tarkistus 24
James Nicholson

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. vaatii, että lisämaksusta tai muista 
maatalouden käyttötarkoitukseensa 
sidotuista tuloista vuosina 2014 ja 2015 
peräisin olevat lisäykset EU:n 
talousarvioon pysyvät otsakkeessa 2;

10. vaatii, että lisämaksusta peräisin olevat 
tulot kohdennetaan maitoalan 
uudelleeninvestointeihin ja että muista 
maatalouden käyttötarkoitukseensa 
sidotuista tuloista vuosina 2014 ja 2015 
peräisin olevat lisäykset EU:n 
talousarvioon pysyvät otsakkeessa 2; pitää 
myönteisenä, että komissio on ehdottanut 
kyseisten tulojen kohdentamista 
Euroopan maatalouden tukirahastoon;

Or. en
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Tarkistus 25
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. vaatii, että lisämaksusta tai muista 
maatalouden käyttötarkoitukseensa 
sidotuista tuloista vuosina 2014 ja 2015 
peräisin olevat lisäykset EU:n 
talousarvioon pysyvät otsakkeessa 2;

10. vaatii, että lisämaksusta ja muista 
maatalouden käyttötarkoitukseensa 
sidotuista tuloista vuosina 2014 ja 2015 
peräisin olevat lisäykset EU:n 
talousarvioon pysyvät otsakkeessa 2; pitää 
myönteisenä, että komissio on ehdottanut 
kyseisten tulojen kohdentamista 
Euroopan maatalouden tukirahastoon;

Or. en

Tarkistus 26
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että vuoden 2016 
talousarvion maatalousosiossa 
kriisivaraukseen siirretyt mutta käyttämättä 
jääneet varat säilyvät kokonaisuudessaan 
otsakkeessa 2 seuraavana 
varainhoitovuonna viljelijöille maksettavia 
suoria tukia varten, kuten asetuksessa (EU) 
N:o 1307/2013 säädetään;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että mahdolliset 
vuoden 2016 talousarvion 
maatalousosiossa kriisivaraukseen siirretyt 
mutta käyttämättä jääneet varat säilyvät 
kokonaisuudessaan otsakkeessa 2 
seuraavana varainhoitovuonna viljelijöille 
maksettavia suoria tukia varten, kuten 
asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 
säädetään;

Or. pl

Tarkistus 27
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez
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Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että vuoden 2016 
talousarvion maatalousosiossa 
kriisivaraukseen siirretyt mutta käyttämättä 
jääneet varat säilyvät kokonaisuudessaan 
otsakkeessa 2 seuraavana 
varainhoitovuonna viljelijöille maksettavia 
suoria tukia varten, kuten asetuksessa (EU) 
N:o 1307/2013 säädetään;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että vuoden 2016 
talousarvion maatalousosiossa 
kriisivaraukseen siirretyt mutta käyttämättä 
jääneet varat säilyvät kokonaisuudessaan 
otsakkeessa 2 seuraavana 
varainhoitovuonna viljelijöille maksettavia 
suoria tukia varten, kuten asetuksessa (EU) 
N:o 1307/2013 säädetään; toteaa jälleen 
kerran, että Venäjän asettaman 
tuontikiellon vaikutusten kompensointiin 
tarkoitettuja varoja ei saa ottaa 
vararahastosta, joka on tarkoitettu 
maatalousalan kriiseihin;

Or. pt

Tarkistus 28
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. pitää valitettavana, että neuvosto on 
päättänyt hylätä yhdentoista jäsenvaltion 
esittämän pyynnön kansallisten tutkimus-
ja kehittämisohjelmien rahoituksen 
pidentämisestä kuudella kuukaudella 
varainhoitovuosina 2007–2013; 

Or. ro

Tarkistus 29
Peter Jahr

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. toteaa, että kriisit ovat koetelleet 
Euroopan maataloutta yhä tuntuvammin 
viime vuosina; kehottaa siksi komissiota 
harkitsemaan uudelleen 
kiintiöjärjestelmän rahoittamista ja 
ottamaan käyttöön uuden välineen, joka 
mahdollistaa nopean poliittisen 
reagoinnin kriiseihin kuormittamatta 
vuotuisia suoria tukia; 

Or. de

Tarkistus 30
Miguel Viegas

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
seuraamaan oikea-aikaisesti 
maataloustuotteiden hintojen merkittävää 
vaihtelua, joka vaikuttaa kielteisesti 
viljelijöiden tulotasoon, ja reagoimaan 
tarvittaessa tilanteeseen ripeästi ja 
tehokkaasti;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
seuraamaan oikea-aikaisesti ja erityisesti 
maitoalaan keskittyen maataloustuotteiden 
hintojen merkittävää vaihtelua, joka 
vaikuttaa kielteisesti viljelijöiden 
tulotasoon, ja reagoimaan tarvittaessa 
tilanteeseen ripeästi ja tehokkaasti;

Or. pt

Tarkistus 31
Nicola Caputo

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
seuraamaan oikea-aikaisesti 
maataloustuotteiden hintojen merkittävää 
vaihtelua, joka vaikuttaa kielteisesti 

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
seuraamaan oikea-aikaisesti 
maataloustuotteiden hintojen merkittävää 
vaihtelua, joka vaikuttaa kielteisesti 



AM\1069322FI.doc 19/26 PE565.016v01-00

FI

viljelijöiden tulotasoon, ja reagoimaan 
tarvittaessa tilanteeseen ripeästi ja 
tehokkaasti;

viljelijöiden tulotasoon, ja reagoimaan 
tarvittaessa tilanteeseen ripeästi ja 
tehokkaasti, jolloin maanviljelijät voivat 
suoraan torjua tällaista hintojen 
merkittävää vaihtelua;

Or. it

Tarkistus 32
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
seuraamaan oikea-aikaisesti 
maataloustuotteiden hintojen merkittävää 
vaihtelua, joka vaikuttaa kielteisesti 
viljelijöiden tulotasoon, ja reagoimaan 
tarvittaessa tilanteeseen ripeästi ja 
tehokkaasti;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
seuraamaan oikea-aikaisesti 
maataloustuotteiden hintojen merkittävää 
vaihtelua, joka vaikuttaa kielteisesti 
viljelijöiden tulotasoon, ja reagoimaan 
tarvittaessa tilanteeseen ripeästi ja 
tehokkaasti; toteaa, että seurannan olisi 
katettava kaikki tuotantoalat ja siinä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota pieniin ja 
keskisuuriin tiloihin;

Or. pt

Tarkistus 33
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Lausuntoluonnos
12 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
seuraamaan oikea-aikaisesti 
maataloustuotteiden hintojen merkittävää
vaihtelua, joka vaikuttaa kielteisesti 
viljelijöiden tulotasoon, ja reagoimaan 
tarvittaessa tilanteeseen ripeästi ja 
tehokkaasti;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
seuraamaan oikea-aikaisesti 
maataloustuotteiden hintojen vaihtelua, 
joka vaikuttaa kielteisesti viljelijöiden 
tulotasoon, ja reagoimaan tarvittaessa 
tilanteeseen ripeästi ja tehokkaasti;
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Or. en

Tarkistus 34
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. panee merkille maitokiintiöiden 
poistamisesta aiheutuvat vaikutukset ja 
katsoo, että on toteutettava valmistelevia 
toimia markkinahäiriöiden välttämiseksi 
sen jälkeen, kun sokerialan kiintiöt 
lakkautetaan syyskuussa 2017; 

Or. ro

Tarkistus 35
Marijana Petir

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön maatalousalaa koskevan 
kriisivarauksen, jotta voidaan toteuttaa 
kriisitoimenpiteitä maitoalan 
auttamiseksi; katsoo, että tällaisilla 
toimenpiteillä olisi pyrittävä auttamaan 
pieniä ja keskisuuria maidontuottajia, 
joita kiintiöjärjestelmän lakkauttaminen 
vuonna 2015 on haitannut eniten; katsoo, 
että määrärahat olisi kohdennettava 
tuotantoprosessien tekniseen 
parantamiseen ja kannustimiin, jotka 
koskevat lisäarvoa tuottavia tuotteita; 

Or. hr

Tarkistus 36
Martin Häusling
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
13 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

13. pitää ilahduttavina mehiläistarhauksen 
tukemiseen osoitettujen määrärahojen 
määrää, koska parlamentti on 
johdonmukaisesti pitänyt mehiläistarhausta 
merkittävänä maatalouden tulevaisuuden 
ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisen 
kannalta;

13. pitää ilahduttavina mehiläistarhauksen 
tukemiseen osoitettujen määrärahojen 
määrää, koska parlamentti on 
johdonmukaisesti pitänyt mehiläistarhausta 
ja toiminnallisen biologisen 
monimuotoisuuden, etenkin pölyttäjien ja 
niiden tarjoamien palvelujen, 
säilyttämistä tulevaisuuden maatalouden 
ensisijaisina tavoitteina;

Or. en

Tarkistus 37
Jean-Paul Denanot

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. korostaa, että tavoitteena on parantaa 
Euroopan maatalouden kilpailukykyä ja 
kestävyyttä, ja pyytää kohdentamaan 
varoja näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

14. korostaa, että tavoitteena on parantaa 
Euroopan maatalouden kilpailukykyä ja 
kestävyyttä, ja pyytää kohdentamaan 
varoja näiden tavoitteiden saavuttamiseen; 
muistuttaa maatalouspolitiikan 
tarjoamista mahdollisuuksista 
työpaikkojen luomisen, teknisen ja 
sosiaalisen innovoinnin ja kestävän 
kehityksen saralla etenkin 
maaseutualueilla, joilla kyseisellä 
politiikalla edistetään aluekehitystä;

Or. en

Tarkistus 38
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas



PE565.016v01-00 22/26 AM\1069322FI.doc

FI

Lausuntoluonnos
14 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

14. korostaa, että tavoitteena on parantaa 
Euroopan maatalouden kilpailukykyä ja
kestävyyttä, ja pyytää kohdentamaan 
varoja näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

14. korostaa, että tavoitteena on parantaa 
Euroopan maatalouden kestävyyttä, ja 
pyytää kohdentamaan varoja näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen ja ottamaan 
erityisesti huomioon määrärahat, joilla 
pyritään tukemaan paikallis- ja 
lähimarkkinoiden tuotantoa, lyhyitä 
markkinointikanavia sekä 
paikallismarkkinoiden koordinointia, 
vakauttamista ja levittämistä;

Or. pt

Tarkistus 39
Lidia Senra Rodríguez

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. korostaa, että on otettava käyttöön 
budjettikohta, jolla tuetaan 
maanviljelijöiden ammattijärjestöjen 
merkittävää roolia ja tunnustetaan niiden 
rooli; 

Or. pt

Tarkistus 40
Jan Huitema

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. katsoo, että maatalousalan 
talousarvion I ja II pilarin vapaaehtoinen 
muuntaminen saattaisi aiheuttaa 
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kilpailun vääristymistä välittömien ja 
välillisten tukien jakautuessa epätasaisesti 
jäsenvaltioiden kesken; kehottaa 
komissiota tekemään selkoa näiden 
toimenpiteiden mahdollisista 
sivuvaikutuksista YMP:n väliarvioinnin 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 41
Jens Rohde

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. pitää valitettavana, että on 
käynnistetty joustavuus pilarin I ja II 
välillä, mikä merkitsee eurooppalaisen 
maatalouspolitiikan 
uudelleenkansallistamista;

Or. en

Tarkistus 42
Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. edellyttää, että 28 jäsenvaltion 
unionissa mukautetaan mahdollisimman 
pian toisiinsa suorat tuet ja maaseudun 
kehittämistä koskevat maksumäärärahat; 
toteaa, että yksittäisten jäsenvaltioiden 
suorien tukien suuret erot haittaavat 
kilpailukykyä, ja kehottaa siksi komissiota 
tarkastelemaan 28 jäsenvaltion unionia 
yhtenä kokonaisuutena, joka toimii 
globaaleilla maatalousmarkkinoilla;
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Or. en

Tarkistus 43
Peter Jahr

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. korostaa, että on kehitettävä uusia 
markkinoita Euroopan maatalouden 
kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja Venäjän 
asettaman tuontikiellon kaltaisten 
markkinakriisien sietokyvyn 
parantamiseksi; vaatii markkinoiden 
kehittämiseen rahoitustukea muun 
muassa käyttämällä lisämaksuista 
saatavia varoja;

Or. de

Tarkistus 44
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. korostaa pitävänsä olennaisena, että 
maatalouselintarvikealan tutkimukseen 
varatut varat erityisesti Horisontti 2020 
-ohjelman määrärahoissa ovat 
sellaisinaan edelleen täysin käytettävissä, 
jotta voidaan vauhdittaa innovointia 
maatalousalalla;

Or. en

Tarkistus 45
Marijana Petir

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota lisäämään 
unionin vuoden 2016 ja 2017 
talousarvioissa maatalousalan 
kriisivaraukseen kohdennettavaa määrää 
162 miljoonaan euroon vuodessa; katsoo, 
että kyseistä varausta olisi käytettävä 
sokeri- ja sokerijuurikasalan tuottajien 
tukitoimiin, kun otetaan huomioon, että 
tuotantokiintiöt on määrä lakkauttaa 
vuonna 2017; 

Or. hr

Tarkistus 46
Nicola Caputo

Lausuntoluonnos
14 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 a. muistuttaa vaikeuksista, joita 
edellisten varainhoitovuosien 
määrärahaleikkaukset ovat aiheuttaneet; 
katsoo, että kaikki pyrkimykset 
maatalouden määrärahojen 
vähentämiseksi olisivat tehottomia ja jopa 
vaarallisia, koska ne heikentäisivät 
YMP:n tavoitteiden saavuttamista ja 
tekisivät alasta entistä haavoittuvamman, 
mikä heikentäisi merkittävästi yrityksiä 
parantaa Euroopan maatalouden 
kilpailukykyä;

Or. it

Tarkistus 47
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Lausuntoluonnos
14 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

14 b. katsoo, että olisi otettava käyttöön 
erityisiä budjettikohtia, joilla tuetaan 
maataloustuotteiden pienimuotoisia 
jalostushankkeita pyrkien lyhyisiin 
markkinointikanaviin; 

Or. pt

Tarkistus 48
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Lausuntoluonnos
14 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

14 c. katsoo, että olisi otettava käyttöön 
budjettikohta, jolla edistetään lyhyisiin 
markkinointikanaviin perustuvia 
jakeluverkostoja.

Or. pt


