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28.5.2018 A8-0178/12 

Tarkistus  12 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

55 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

55. kehottaa nykyaikaistamaan 

ensimmäisen pilarin mukaisten suorien 

tukien laskemista koskevaa olemassa 

olevaa järjestelmää erityisesti niissä 

jäsenvaltioissa, joissa tukioikeuksien arvo 

lasketaan edelleen aiempien tietojen 

perusteella, ja korvaamaan sen EU:n 

laajuisella tukien laskentamenetelmällä, 

jolla pääasiassa tuetaan viljelijöiden tuloja 

tiettyyn rajaan asti ja jossa tukea voidaan 

lisätä viljelijöiden osallistuessa yhteisen 

hyvän tarjoamiseen vuoteen 2030 

ulottuvien EU:n tavoitteiden ja päämäärien 

mukaisesti, jotta järjestelmästä saadaan 

aiempaa yksinkertaisempi ja avoimempi; 

55. kehottaa nykyaikaistamaan 

ensimmäisen pilarin mukaisten suorien 

tukien laskemista koskevaa olemassa 

olevaa järjestelmää ja korvaamaan sen 

EU:n laajuisella tukien 

laskentamenetelmällä, jolla pääasiassa 

tuetaan viljelijöiden tuloja tiettyyn rajaan 

asti ja jossa tukea voidaan lisätä 

viljelijöiden osallistuessa yhteisen hyvän 

tarjoamiseen vuoteen 2030 ulottuvien EU:n 

tavoitteiden ja päämäärien mukaisesti, jotta 

järjestelmästä saadaan aiempaa 

yksinkertaisempi ja avoimempi; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Tarkistus  13 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

56 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

56. pitää myönteisenä yhteistä pinta-

alatukijärjestelmää, joka on 

yksinkertainen, oikeutettu, avoin ja 

helposti toteutettavissa ja jota sovelletaan 

menestyksekkäästi monissa 

jäsenvaltioissa; kehottaa sen vuoksi 

säilyttämään yhteisen pinta-

alatukijärjestelmän vuoden 2020 jälkeen 

ja ehdottaa, että se olisi kaikkien 

jäsenvaltioiden tai EU:n kaikkien 

viljelijöiden käytössä; 

56. kehottaa palaamaan YMP:ssä 

viljelijöiden tilanteen paremmin huomion 

ottavaan tuotantosidonnaiseen 

tukijärjestelmään vuodesta 2020 lähtien; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Tarkistus  14 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

67 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

67. katsoo, että vapaaehtoinen 

tuotantosidonnainen tuki olisi säilytettävä, 

mikä edellyttää ehdottomasti, että 

varmistetaan tasapuoliset 

toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, 

ehkäistään kilpailun vääristymistä 

erityisesti perushyödykkeiden osalta ja 

varmistetaan yhdenmukaisuus WTO:n 

sääntöjen kanssa ja se, ettei vaaranneta 

ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 

saavuttamista; katsoo, että tuki olisi 

otettava käyttöön vasta komission 

arvioinnin jälkeen; katsoo, että 

vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki on 

väline, jolla voidaan vastata herkkien 

alojen tarpeisiin sekä edistää ympäristöön, 

ilmastoon ja laatuun ja maataloustuotteiden 

markkinointiin liittyviä erityistavoitteita, 

jolla voidaan kannustaa 

viljelykäytäntöihin, joissa noudatetaan 

tiukkoja eläinten hyvinvointia ja 

ympäristöä koskevia vaatimuksia; toteaa, 

että tällä tuella voidaan torjua erityisiä 

vaikeuksia, jotka johtuvat etenkin 

epäsuotuisassa asemassa olevien alueiden 

ja vuoristoalueiden rakenteellisesti 

epäedullisesta kilpailuasemasta, ja 

vaikeuksia, jotka ovat luonteeltaan 

tilapäisiä ja johtuvat esimerkiksi 

siirtymisestä pois vanhasta 

tukijärjestelmästä; katsoo myös, että 

67. katsoo, että vapaaehtoinen 

tuotantosidonnainen tuki olisi säilytettävä, 

mikä edellyttää ehdottomasti, että 

varmistetaan tasapuoliset 

toimintaedellytykset sisämarkkinoilla, 

ehkäistään kilpailun vääristymistä 

erityisesti perushyödykkeiden osalta ja 

varmistetaan yhdenmukaisuus WTO:n 

sääntöjen kanssa ja se, ettei vaaranneta 

ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 

saavuttamista; katsoo, että tuki olisi 

otettava käyttöön vasta sen jälkeen, kun 

komissiolle on ilmoitettu siitä; katsoo, että 

vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki on 

väline, jolla voidaan vastata herkkien 

alojen tarpeisiin sekä edistää ympäristöön, 

ilmastoon ja laatuun ja maataloustuotteiden 

markkinointiin liittyviä erityistavoitteita, 

jolla voidaan kannustaa 

viljelykäytäntöihin, joissa noudatetaan 

tiukkoja eläinten hyvinvointia ja 

ympäristöä koskevia vaatimuksia; toteaa, 

että tällä tuella voidaan torjua erityisiä 

vaikeuksia, jotka johtuvat etenkin 

epäsuotuisassa asemassa olevien alueiden 

ja vuoristoalueiden rakenteellisesti 

epäedullisesta kilpailuasemasta, ja 

vaikeuksia, jotka ovat luonteeltaan 

tilapäisiä ja johtuvat esimerkiksi 

siirtymisestä pois vanhasta 

tukijärjestelmästä; katsoo myös, että 
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vapaaehtoisella tuotantosidonnaisella tuella 

voidaan edistää tulevaisuudessa 

strategisesti tärkeää tuotantoa, kuten 

valkuaiskasvien tuotantoa, ja kompensoida 

vapaakauppasopimusten vaikutuksia; 

painottaa lisäksi, että vapaaehtoisella 

tuotantosidonnaisella tuella on suuri 

merkitys EU:n maataloustuotannon 

monimuotoisuuden, maatalouden 

työpaikkojen ja kestävien 

tuotantojärjestelmien säilyttämisessä; 

vapaaehtoisella tuotantosidonnaisella tuella 

voidaan edistää tulevaisuudessa 

strategisesti tärkeää tuotantoa, kuten 

valkuaiskasvien tuotantoa, ja kompensoida 

vapaakauppasopimusten vaikutuksia; 

painottaa lisäksi, että vapaaehtoisella 

tuotantosidonnaisella tuella on suuri 

merkitys EU:n maataloustuotannon 

monimuotoisuuden, maatalouden 

työpaikkojen ja kestävien 

tuotantojärjestelmien säilyttämisessä; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/15 

Tarkistus  15 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

The future of food and farming 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

78 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  78 a. toteaa, että toiseen pilariin 

kuuluvassa Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahastossa 

(maaseuturahasto) olisi keskityttävä sen 

omiin tavoitteisiin, jotka koskevat 

maaseutualueiden yhteisöjen taloudellista 

kehittämistä; kehottaa pidättäytymään 

käyttämästä maaseuturahastoa 

muuttajien ja pakolaisten kotouttamiseen, 

sillä tämä ei kuulu rahaston 

perustavoitteisiin; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Tarkistus  16 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

97 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

97. katsoo, että vähimmäismäärä 

toisen pilarin kokonaismäärärahoista olisi 

kohdennettava maatalouden ympäristö- ja 

ilmastotoimiin, myös luonnonmukaiseen 

viljelyyn, hiilidioksidin talteenottoon, 

maaperän terveyteen, kestävän 

metsänhoidon toimenpiteisiin, 

ravintoaineiden hallinnan suunnitteluun 

biologisen monimuotoisuuden 

suojelemiseksi, pölytykseen sekä eläinten 

ja kasvien geneettiseen 

monimuotoisuuteen; painottaa tässä 

yhteydessä, että Natura 2000 -ohjelman 

tuet on säilytettävä ja on varmistettava 

niiden riittävyys, jotta niillä voidaan aidosti 

kannustaa viljelijöitä;  

97. katsoo, että riittävä määrä toisen 

pilarin kokonaismäärärahoista olisi 

kohdennettava maatalouden ympäristö- ja 

ilmastotoimiin, myös luonnonmukaiseen 

viljelyyn, hiilidioksidin talteenottoon, 

maaperän terveyteen, kestävän 

metsänhoidon toimenpiteisiin, 

ravintoaineiden hallinnan suunnitteluun 

biologisen monimuotoisuuden 

suojelemiseksi, pölytykseen sekä eläinten 

ja kasvien geneettiseen 

monimuotoisuuteen; painottaa tässä 

yhteydessä, että Natura 2000 -ohjelman 

tuet on säilytettävä ja on varmistettava 

niiden riittävyys, jotta niillä voidaan aidosti 

kannustaa viljelijöitä;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/17 

Tarkistus  17 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

140 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

140. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat hyödyllisiä 

joillekin EU:n maatalouden aloille ja 

tarpeellisia EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla maatalousmarkkinoilla 

ja ne hyödyttävät EU:n taloutta yleensä, 

niistä aiheutuu erityisesti pienille ja 

keskisuurille tiloille ja herkille aloille myös 

useita haasteita, esimerkkinä EU:n 

hygienia-, kasvinterveys-, ympäristö- ja 

sosiaalinormien sekä eläinten hyvinvointia 

koskevien normien noudattaminen, jotka 

on otettava huomioon, mikä edellyttää 

yhdenmukaisuutta kauppapolitiikan ja 

tiettyjen YMP:n tavoitteiden välillä mutta 

minkä myötä ei pidä heikentää EU:n 

tiukkoja normeja tai vaarantaa sen 

maaseutualueita; 

140. katsoo, että vaikka 

kauppasopimukset ovat haitallisia EU:n 

maatalouden alkutuotantoalalle ja 

tarpeellisia EU:n aseman vahvistamiseksi 

maailmanlaajuisilla maatalousmarkkinoilla 

ja ne hyödyttävät EU:n taloutta yleensä, 

niistä aiheutuu erityisesti pienille ja 

keskisuurille tiloille ja herkille aloille myös 

useita haasteita, esimerkkinä EU:n 

hygienia-, kasvinterveys-, ympäristö- ja 

sosiaalinormien sekä eläinten hyvinvointia 

koskevien normien noudattaminen, jotka 

on otettava huomioon, mikä edellyttää 

yhdenmukaisuutta kauppapolitiikan ja 

tiettyjen YMP:n tavoitteiden välillä mutta 

minkä myötä ei pidä heikentää EU:n 

tiukkoja normeja tai vaarantaa sen 

maaseutualueita; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/18 

Tarkistus  18 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

142 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

142. korostaa, että tehostettujen 

turvamekanismien tarve olisi myös otettava 

huomioon keskusteluissa, joita käydään 

tulevista kauppasopimuksista (esimerkiksi 

Mercosur, Uusi-Seelanti, Australia) ja 

niiden vaikutuksista Euroopan 

maatalouteen; 

142. korostaa, että tehostettujen 

turvamekanismien tarve olisi myös otettava 

huomioon keskusteluissa, joita käydään 

tulevista kauppasopimuksista (esimerkiksi 

Mercosur, Uusi-Seelanti, Australia) sekä 

kolmansille maille (Ukraina) 

myönnettävistä kauppaetuuksista ja niiden 

vaikutuksista Euroopan maatalouteen; 

korostaa lisäksi, että tällainen 

kauppapolitiikka merkitsee terveysuhkaa 

jäsenvaltioille; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Tarkistus  19 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

142 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  142 a. korostaa, että toisen ja kolmannen 

pilarin mukaiset tuet eivät nykyisellään 

riitä korvaamaan 

vapaakauppasopimuksista johtuvia 

viljelijöiden tulonmenetyksiä 

jäsenvaltioissa, ja kehottaa tämän vuoksi 

jättämään maatalousalan kokonaan 

sopimusneuvottelujen ulkopuolelle; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Tarkistus  20 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus 

2018/2037(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

145 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

145. katsoo, että kansainvälisen kaupan 

ja WTO:n vaatimuksilla on ollut 

huomattavan suuri vaikutus 1990-luvulta 

alkaen toteutettuihin YMP:n 

uudistuksiin; katsoo, että näillä 

uudistuksilla on lisätty eurooppalaisten 

maataloustuotteiden ja Euroopan 

maatalouselintarvikealan kilpailukykyä 

mutta myös heikennetty suurta osaa 

maatalousalasta altistamalla se 

maailmanmarkkinoiden epävakaudelle; 

on sitä mieltä, että nyt on tullut aika, 

kuten komission tiedonannossa ruoan ja 

maanviljelyn tulevaisuudesta ehdotetaan, 

keskittyä muihin YMP:n tavoitteisiin, 

muun muassa viljelijöiden elintasoon 

sekä terveyttä, työllisyyttä, ympäristöä ja 

ilmastoa koskeviin kysymyksiin; 

145. korostaa, että WTO:n kierroksista 

monet ovat onnistuneet huonosti 

maatalouden suhteen ja ne ovat johtaneet 

ainoastaan tärkeimpien YMP-välineiden 

purkamiseen; korostaa niin ikään, että ne 

eivät ole estäneet Yhdysvaltain kaltaisia 

suurimpia maatalousmahteja 

toteuttamasta protektionistisia 

toimenpiteitä; kehottaa tämän vuoksi 

Euroopan unionia keskittymään 

enemmän viljelijöidensä etujen 

puolustamiseen sen sijaan, että se 

noudattaa tiukasti WTO:n sopimuksia; 

Or. en 

 

 


