
 

AM\1154441FI.docx  PE621.625v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

28.5.2018 A8-0178/3 

Tarkistus  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet tekemisiin entistä 

epävakaampien hintojen kanssa, ja toteaa, 

että hintojen epävakaus on heijastanut 

hintavaihteluita maailmanlaajuisilla 

markkinoilla ja makrotalouden kehityksen, 

ulkoisten toimien, kuten kauppaan, 

politiikkaan ja diplomatiaan liittyvien 

ongelmien, elintarvikehygieniaan liittyvien 

kriisien, eräiden eurooppalaisten alojen 

ylituotannon, ilmastonmuutoksen ja EU:ssa 

entistä tavallisempien äärimmäisten 

sääolojen aiheuttamaa epävarmuutta; 

P. ottaa huomioon, että viime vuosina 

viljelijät ovat joutuneet tekemisiin entistä 

epävakaampien hintojen kanssa, ja toteaa, 

että hintojen epävakaus on heijastanut 

hintavaihteluita maailmanlaajuisilla 

markkinoilla ja makrotalouden kehityksen, 

ulkoisten toimien, kuten kauppaan, 

politiikkaan ja diplomatiaan liittyvien 

ongelmien, esimerkiksi Venäjän EU-

pakotteiden vastatoimena asettaman 

kiellon, elintarvikehygieniaan liittyvien 

kriisien, eräiden eurooppalaisten alojen 

ylituotannon, ilmastonmuutoksen ja EU:ssa 

entistä tavallisempien äärimmäisten 

sääolojen aiheuttamaa epävarmuutta; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Tarkistus  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan T kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

T. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kaikille viljelijöille tasapuoliset 

toimintaedellytykset, oikeudenmukaiset 

hinnat ja kohtuullinen elintaso eri alueilla 

ja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, millä 

varmistetaan, että maatalous säilyy kaikissa 

EU:n osissa, myös luonnonhaitta-alueilla, 

sekä kohtuulliset hinnat kansalaisille ja 

kuluttajille; katsoo, että on tärkeää edistää 

laadukkaiden elintarvikkeiden kulutusta ja 

saatavuutta sekä mahdollisuutta 

terveelliseen ja kestäväpohjaiseen 

ruokavalioon ja edistää samalla sosiaalista 

ja ympäristön kestävyyttä, ilmastotoimia, 

terveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä 

ja hyvinvointia koskevien sitoumusten 

toteutumista sekä maaseutualueiden 

tasapainoista kehittämistä; 

T. katsoo, että on tärkeää varmistaa 

kaikille viljelijöille tasapuoliset 

toimintaedellytykset, oikeudenmukaiset 

hinnat ja kohtuullinen elintaso eri alueilla 

ja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, millä 

varmistetaan, että maatalous säilyy kaikissa 

EU:n osissa, myös luonnonhaitta-alueilla, 

sekä oikeudenmukaiset hinnat kansalaisille 

ja kuluttajille; katsoo, että on tärkeää 

edistää laadukkaiden elintarvikkeiden 

kulutusta ja saatavuutta sekä 

mahdollisuutta terveelliseen ja 

kestäväpohjaiseen ruokavalioon ja edistää 

samalla sosiaalista ja ympäristön 

kestävyyttä, ilmastotoimia, terveyttä sekä 

eläinten ja kasvien terveyttä ja hyvinvointia 

koskevien sitoumusten toteutumista sekä 

maaseutualueiden tasapainoista 

kehittämistä; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Tarkistus  5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Aa kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Aa. katsoo, että maailmanlaajuisen 

kaupan lisääntyminen tuo mukanaan sekä 

mahdollisuuksia että haasteita, jotka 

liittyvät muun muassa ympäristöön, 

ilmastonmuutokseen, vesien suojeluun, 

maatalousmaan puutteeseen ja maaperän 

huonontumiseen; toteaa tämän edellyttävän 

kansainvälisen kaupan sääntöjen 

mukauttamista siten, että voidaan luoda 

tavaroiden ja palvelujen vaihdolle 

tiukkoihin vaatimuksiin ja 

oikeudenmukaisiin ja kestäviin ehtoihin 

perustuvat tasapuoliset 

toimintaedellytykset, ja sellaisten 

uudistettujen ja tehokkaiden kaupan 

suojatoimien käyttöön ottoa, jotka 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous-, 

ympäristö-, terveys-, hygienia- ja 

kasvinterveysnormeja sekä eläinten 

hyvinvointia koskevia normeja; 

Aa. katsoo, että maailmanlaajuisen 

kaupan lisääntyminen tuo mukanaan 

uhkia, jotka liittyvät muun muassa 

viljelijöiden sosiaaliseen asemaan, 
ympäristöön, ilmastonmuutokseen, vesien 

suojeluun, maatalousmaan puutteeseen ja 

maaperän huonontumiseen; toteaa tämän 

edellyttävän kansainvälisen kaupan 

sääntöjen mukauttamista siten, että voidaan 

luoda tavaroiden ja palvelujen vaihdolle 

tiukkoihin vaatimuksiin ja 

oikeudenmukaisiin ja kestäviin ehtoihin 

perustuvat tasapuoliset 

toimintaedellytykset, ja sellaisten 

uudistettujen ja tehokkaiden kaupan 

suojatoimien käyttöön ottoa, jotka 

vastaavat nykyisiä EU:n sosiaali-, talous-, 

ympäristö-, terveys-, hygienia- ja 

kasvinterveysnormeja sekä eläinten 

hyvinvointia koskevia normeja; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Tarkistus  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Ap kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Ap. toteaa, että tyydyttyneiden rasvojen 

ja punaisen lihan kulutus ylittää 

unionissa edelleen reilusti suositellut 

ravintoaineiden saannin arvot ja 

elintarviketeollisuus edistää edelleen 

merkittävästi kasvihuonekaasujen 

syntymistä ja typpipäästöjä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Tarkistus  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Bc kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Bc. katsoo, että on tärkeää vahvistaa 

edelleen viljelijöiden asemaa 

elintarvikeketjussa ja varmistaa reilu 

kilpailu sisämarkkinoilla laatimalla 

oikeudenmukaiset ja avoimet säännöt, 

joissa otetaan huomioon maatalouden 

erityinen luonne tuottajien ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

välisissä suhteissa ketjun alku- ja 

loppupäässä; katsoo, että olisi tarjottava 

kannustimia riskien vähentämiseksi ja 

kriisien ehkäisemiseksi tehokkaasti, myös 

aktiivisilla hallintavälineillä, joilla tarjonta 

voidaan sovittaa vastaamaan paremmin 

kysyntää ja joita viranomaiset voivat ottaa 

käyttöön alakohtaisesti, kuten 

maatalousmarkkinoiden työryhmän 

raportissa todettiin; toteaa, että myös 

sellaiset kilpailukykyyn ja viljelijöiden 

tasapuolisiin toimintaedellytyksiin 

vaikuttavat näkökohdat, jotka eivät kuulu 

YMP:n soveltamisalaan, on otettava 

asianmukaisesti huomioon ja niitä on 

seurattava; 

Bc. katsoo, että on tärkeää vahvistaa 

edelleen viljelijöiden asemaa 

elintarvikeketjussa ja varmistaa reilu 

kilpailu sisämarkkinoilla laatimalla 

oikeudenmukaiset ja avoimet säännöt, 

joissa otetaan huomioon maatalouden 

erityinen luonne tuottajien ja 

elintarvikeketjun muiden toimijoiden 

välisissä suhteissa ketjun alku- ja 

loppupäässä; katsoo, että olisi tarjottava 

kannustimia riskien vähentämiseksi ja 

kriisien ehkäisemiseksi tehokkaasti, myös 

aktiivisilla hallintavälineillä, joilla tarjonta 

voidaan sovittaa vastaamaan paremmin 

kysyntää ja joita viranomaiset voivat ottaa 

käyttöön alakohtaisesti, kuten 

maatalousmarkkinoiden työryhmän 

raportissa todettiin; toteaa, että myös 

sellaiset kilpailukykyyn ja viljelijöiden 

tasapuolisiin toimintaedellytyksiin 

vaikuttavat näkökohdat, jotka eivät kuulu 

YMP:n soveltamisalaan, kuten pakollinen 

alkuperämaamerkintä, on otettava 

asianmukaisesti huomioon ja niitä on 

seurattava; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Tarkistus  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. suhtautuu myönteisesti 

pyrkimyksiin yksinkertaistaa ja 

nykyaikaistaa YMP:tä taloudellisen 

hyödyn tuottamiseksi viljelijöille ja 

kansalaisten odotuksiin vastaamiseksi 

mutta painottaa, että uudistuksen 

ensisijaisina tavoitteina on oltava Rooman 

sopimuksessa vahvistetut periaatteet, 

sisämarkkinoiden eheys ja aidosti yhteinen 

politiikka, jota EU asianmukaisesti 

rahoittaa, joka on nykyaikainen ja 

tulospainotteinen ja jolla tuetaan kestävää 

maataloutta ja varmistetaan turvalliset, 

laadukkaat ja monipuoliset elintarvikkeet 

sekä maaseutualueiden työpaikat ja 

kehitys; 

1. suhtautuu myönteisesti 

pyrkimyksiin yksinkertaistaa ja 

nykyaikaistaa YMP:tä taloudellisen 

hyödyn tuottamiseksi viljelijöille ja 

kansalaisten odotuksiin vastaamiseksi 

mutta painottaa, että uudistuksen 

ensisijaisina tavoitteina on oltava Rooman 

sopimuksessa vahvistetut periaatteet, 

sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja 

aidosti yhteinen politiikka, jota EU 

asianmukaisesti rahoittaa, joka on 

nykyaikainen ja tulospainotteinen ja jolla 

tuetaan kestävää maataloutta ja 

varmistetaan turvalliset, laadukkaat ja 

monipuoliset elintarvikkeet sekä 

maaseutualueiden työpaikat ja kehitys; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Tarkistus  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. on tyytyväinen komission 

ehdotukseen myöntää jäsenvaltioille, 

alueille ja viljelijöille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis 

-sääntöjen korkeamman taloudellisen 

kynnysarvon puitteissa, samalla kun 

turvataan sisämarkkinoiden eheys; 

29. on tyytyväinen komission 

ehdotukseen myöntää jäsenvaltioille, 

alueille ja viljelijöille enemmän 

liikkumavaraa maatalouden de minimis 

-sääntöjen korkeamman taloudellisen 

kynnysarvon puitteissa, samalla kun 

turvataan sisämarkkinoiden moitteeton 

toiminta; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Tarkistus  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. korostaa, että on tärkeää osoittaa 

YMP:n koko budjetista merkittävästi 

varoja toiseen pilariin (maaseudun 

kehittämispolitiikka); 

44. korostaa, että on tärkeää osoittaa 

YMP:n koko budjetista 

tarkoituksenmukaiset varat toiseen pilariin 

(maaseudun kehittämispolitiikka); 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Tarkistus  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

50 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. katsoo, että tarvitaan paremmin eri 

maatalousjärjestelmiin ja erityisesti pieniin 

ja keskisuuriin perheviljelmiin ja nuorille 

viljelijöille kohdennettua tukea, jotta 

vahvistetaan alueellisia talouksia 

taloudellisesti, ympäristön kannalta ja 

sosiaalisesti tuottavan maatalousalan 

avulla; katsoo, että tämä voidaan toteuttaa 

jakamalla tuki uudelleen niin, että tilojen 

ensimmäisiin hehtaareihin sovelletaan 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

toteaa, että hehtaarimäärä olisi määritettävä 

jäsenvaltioissa tilojen keskikoon 

perusteella, jotta otetaan huomioon tilojen 

vaihtelevat koot eri puolilla EU:ta; 

painottaa, että suurempia tiloja koskevaa 

tukea olisi pienennettävä mittakaavaedut 

huomioon ottaen siten, että EU:ssa 

päätetään pakollisesta tukikatosta ja 

sovelletaan joustavuuskriteerejä, jotta 

voidaan ottaa huomioon tilojen ja 

osuuskuntien valmiudet tarjota vakaita 

työpaikkoja, joiden ansiosta ihmiset jäävät 

maaseutualueille; katsoo, että tukikaton ja 

tukien pienentämisen seurauksena 

käytettävissä olevat varat olisi säilytettävä 

siinä jäsenvaltiossa tai sillä alueella, jolta 

ne ovat peräisin; 

50. katsoo, että tarvitaan paremmin eri 

maatalousjärjestelmiin ja erityisesti pieniin 

ja keskisuuriin perheviljelmiin ja nuorille 

viljelijöille kohdennettua tukea, jotta 

vahvistetaan alueellisia talouksia 

taloudellisesti, ympäristön kannalta ja 

sosiaalisesti tuottavan maatalousalan 

avulla; katsoo, että tämä voidaan toteuttaa 

jakamalla tuki uudelleen niin, että tilojen 

ensimmäisiin hehtaareihin sovelletaan 

entistä korkeampaa pakollista tukiastetta; 

toteaa, että hehtaarimäärä olisi määritettävä 

jäsenvaltioissa tilojen keskikoon 

perusteella, jotta otetaan huomioon tilojen 

vaihtelevat koot eri puolilla EU:ta; 

painottaa, että tukea tiloille, jotka ovat 

maanviljelyä muutoin kuin päätoimisesti 

harjoittavien yritysten hallinnassa, olisi 

pienennettävä mittakaavaedut huomioon 

ottaen siten, että EU:ssa päätetään 

pakollisesta tukikatosta ja sovelletaan 

joustavuuskriteerejä, jotta voidaan ottaa 

huomioon tilojen ja osuuskuntien 

valmiudet tarjota vakaita työpaikkoja, 

joiden ansiosta ihmiset jäävät 

maaseutualueille; katsoo, että tukikaton ja 

tukien pienentämisen seurauksena 

käytettävissä olevat varat olisi säilytettävä 

siinä jäsenvaltiossa tai sillä alueella, jolta 

ne ovat peräisin; 



 

AM\1154441FI.docx  PE621.625v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Or. en 

 

 


