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Tarkistus 1
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään nykyisellä tasolla 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; vaatii, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet 
rahoitetaan lisävaroilla ja uusilla EU:n 
omilla varoilla;

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään nykyisellä tasolla 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; toteaa, että YMP 
edellyttää yleistä uudistusta, jotta se olisi 
yhdenmukainen Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman kanssa; vaatii, että 
viljelijöitä tuetaan asianmukaisesti 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
kunnianhimoisemman tavoitteen 
saavuttamiseksi sen periaatteen 
mukaisesti, että julkisessa tuessa olisi 
alusta alkaen otettava huomioon 
ympäristöön ja terveyteen liittyvät 
huolenaiheet; vaatii, että vihreää 
siirtymää rahoitetaan ensiksi ottamalla 
uudelleen ensisijaiseksi tavoitteeksi 
YMP:n nykyisten menojen taso 
ympäristön johdonmukaisuuden 
lisäämiseksi ja vasta toiseksi lisävaroilla ja 
uusilla EU:n omilla varoilla vain 
tarvittaessa;

Or. en

Tarkistus 2
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 
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rahoitus säilytetään nykyisellä tasolla 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; vaatii, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet 
rahoitetaan lisävaroilla ja uusilla EU:n 
omilla varoilla;

rahoitus säilytetään nykyisellä tasolla 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; vaatii, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet 
rahoitetaan lisävaroilla ja uusilla EU:n 
omilla varoilla; katsoo, että Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvien 
lisätoimenpiteiden ja Pellolta pöytään 
-strategian rahoitus ei saa tapahtua 
yhteisen maatalouspolitiikan nykyisten 
varojen kustannuksella;

Or. de

Tarkistus 3
Dan-Ștefan Motreanu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään nykyisellä tasolla 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; vaatii, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet 
rahoitetaan lisävaroilla ja uusilla EU:n 
omilla varoilla;

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään vähintään nykyisellä 
tasolla tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; vaatii, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet, 
mukaan lukien pellolta pöytään 
-strategian ja biodiversiteettistrategian 
tavoitteiden saavuttaminen, rahoitetaan 
lisävaroilla ja uusilla EU:n omilla varoilla;

Or. ro

Tarkistus 4
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. edellyttää, että maataloudelle ja 1. edellyttää, että maataloudelle ja 
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maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään nykyisellä tasolla 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; vaatii, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet 
rahoitetaan lisävaroilla ja uusilla EU:n 
omilla varoilla;

maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään reaalimääräisesti 
vähintään nykyisellä tasolla tulevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä; vaatii, 
että vihreään siirtymään liittyvät 
lisätoimenpiteet rahoitetaan lisävaroilla ja 
uusilla EU:n omilla varoilla, jotka ylittävät 
monivuotisen rahoituskehysehdotuksen;

Or. en

Tarkistus 5
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään nykyisellä tasolla 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; vaatii, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet 
rahoitetaan lisävaroilla ja uusilla EU:n 
omilla varoilla;

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään vähintään nykyisellä 
tasolla tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; vaatii, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet 
rahoitetaan lisävaroilla ja uusilla EU:n 
omilla varoilla, jotta voidaan saavuttaa 
kunnianhimoiset vihreät tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 6
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään nykyisellä tasolla 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; vaatii, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet 

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään vähintään nykyisellä 
tasolla tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; vaatii, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet 
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rahoitetaan lisävaroilla ja uusilla EU:n 
omilla varoilla;

rahoitetaan lisävaroilla ja uusilla EU:n 
omilla varoilla;

Or. es

Tarkistus 7
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään nykyisellä tasolla 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; vaatii, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet 
rahoitetaan lisävaroilla ja uusilla EU:n 
omilla varoilla;

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään vähintään nykyisellä 
tasolla tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; vaatii, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet 
rahoitetaan lisävaroilla ja uusilla EU:n 
omilla varoilla;

Or. en

Tarkistus 8
Anne Sander

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään nykyisellä tasolla 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; vaatii, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet 
rahoitetaan lisävaroilla ja uusilla EU:n 
omilla varoilla;

1. edellyttää, että maataloudelle ja 
maaseudun kehittämiselle osoitettava 
rahoitus säilytetään nykyisellä tasolla 
tulevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä; korostaa, että vihreään 
siirtymään liittyvät lisätoimenpiteet on 
rahoitettava lisävaroilla ja uusilla EU:n 
omilla varoilla;

Or. fr
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Tarkistus 9
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille YMP:n 
tähänastiset saavutukset, jotka liittyvät 
ympäristö- ja ilmastomyötäisyyden 
tasoon; korostaa, että vuoden 2020 
jälkeinen YMP edustaa ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden vahvistamista, mikä 
näkyy jokaisessa EU:n 27 jäsenvaltion 
YMP:n strategiasuunnitelmassa; kehottaa 
komissiota erottamaan uuden YMP:n 
korkeamman tavoitetason vuoksi kaikki 
vihreän kehityksen ohjelman uudet 
maatalouteen liittyvät 
ilmastoneutraaliustavoitteet meneillään 
olevista YMP:n neuvotteluista ottaen 
huomioon sen taloudellisten vaikutusten 
lisäksi myös sen vaikutukset 
elintarviketurvaan;

Or. en

Tarkistus 10
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. suhtautuu myönteisesti 27. ja 
28. toukokuuta esitettyyn komission 
muutettuun monivuotista rahoituskehystä 
koskevaan ehdotukseen, joka sisältää 
tiedonannon ”Euroopan h-hetki: 
korjaamalla ja kehittämällä parempaa 
seuraavalle sukupolvelle”, ja sen 
mukaiseen yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksen lisäämiseen edelliseen 
monivuotista rahoituskehystä koskevaan 
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ehdotukseen verrattuna;

Or. en

Tarkistus 11
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen väliaikaisista lisävaroista, 
jotka myönnetään seuraavan sukupolven 
EU:n rahaston kautta, mutta korostaa, 
että vahva monivuotinen rahoituskehys 
on silti ratkaisevan tärkeä;

Or. en

Tarkistus 12
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että rahoituksen 
lisääminen on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan saavuttaa ehdotetut tavoitteet ja 
tulevan YMP:n tavoitteet sekä 
maatalouden vihreän kehityksen 
ohjelman mukaiset tavoitteet 
maatalouselintarvikealan sietokyvyn 
vahvistamiseksi ja sellaisen kestävän 
elintarviketuotannon varmistamiseksi, 
joka ei ole riippuvaista ainoastaan hyvin 
rahoitetusta YMP:stä vaan myös muista 
monivuotisen rahoituskehyksen 
välineistä, kuten tutkimuksesta, 
innovointiin tai digitaaliseen teknologiaan 
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tehtävistä investoinneista ja niiden 
saatavuuden helpottamisesta viljelijöiden 
ja maatalouselintarvikealan piirissä;

Or. en

Tarkistus 13
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että tämä siirtymä 
kuitenkin takaa tasapainoisen 
lähestymistavan kestävyyden kolmen 
ulottuvuuden eli sosiaalisen, ympäristöön 
liittyvän ja taloudellisen ulottuvuuden 
suhteen; korostaa Pariisin sopimuksen 
2 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
merkitystä, sillä siinä tunnustetaan 
elintarviketurvan suojelu keskeisenä 
painopisteenä pyrittäessä sopeutumaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksiin;

Or. en

Tarkistus 14
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pitää myönteisenä ehdotusta 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
täydentämisestä, mukaan lukien 
seuraavan sukupolven EU:n lisävarat, 
sekä oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin kahta lisäpilaria eli 
InvestEU-ohjelman mukaista 
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erityisjärjestelyä ja julkisen sektorin 
lainajärjestelyä ja korostaa, että jotta 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja 
vihreä siirtymä ovat maatalouden ja 
maaseutualueiden kannalta 
menestyksekkäitä ja vaikuttavia, ne on 
toteutettava tasapuolisesti, osallistavasti ja 
tieteellisesti yhdessä sidosryhmien kanssa;

Or. en

Tarkistus 15
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille komission 
tiedonannon Kestävä Eurooppa 
-investointiohjelmasta (COM(2020)0021), 
mutta korostaa, että siinä ehdotettujen 
elementtien, kuten oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston, toteuttaminen riippuu 
täysin kunnianhimoisen monivuotisen 
rahoituskehyksen sopimisesta; ilmaisee 
syvän huolensa siitä, että unionin 
talousarviovarojen aikaistettu käyttäminen 
covid-19-pandemiasta aiheutuneiden 
uusien rahoitustarpeiden kattamiseksi voi 
estää EU:n maanviljelijöitä saamasta 
rahoitusta monivuotisen rahoituskehyksen 
viimeisinä vuosina, mikä olisi erityisen 
vahingollista, jos näiden oletetaan 
noudattavan vihreän kehityksen ohjelmaan 
kuuluvia uusia velvoitteita;

2. panee merkille komission 
tiedonannon Kestävä Eurooppa 
-investointiohjelmasta (COM(2020)0021), 
mutta korostaa, että siinä ehdotettujen 
elementtien, kuten oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston, toteuttaminen riippuu 
täysin kunnianhimoisen monivuotisen 
rahoituskehyksen sopimisesta; ilmaisee 
syvän huolensa siitä, että unionin 
talousarviovarojen aikaistettu käyttäminen 
covid-19-pandemiasta aiheutuneiden 
uusien rahoitustarpeiden kattamiseksi voi 
estää EU:n maanviljelijöitä saamasta 
rahoitusta monivuotisen rahoituskehyksen 
viimeisinä vuosina, mikä olisi erityisen 
vahingollista, jos näiden oletetaan 
noudattavan vihreän kehityksen ohjelmaan 
kuuluvia uusia velvoitteita; korostaa, että 
kestävyyteen siirtymisen on oltava 
tasapuolista, oikeudenmukaista ja 
vastuullista ja siihen on otettava mukaan 
kaikki talous- ja sosiaalialat, jotta 
vältetään maatalousalaan kohdistuvat 
erityispaineet;

Or. en
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Tarkistus 16
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille komission 
tiedonannon Kestävä Eurooppa 
-investointiohjelmasta (COM(2020)0021), 
mutta korostaa, että siinä ehdotettujen 
elementtien, kuten oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston, toteuttaminen riippuu 
täysin kunnianhimoisen monivuotisen 
rahoituskehyksen sopimisesta; ilmaisee 
syvän huolensa siitä, että unionin 
talousarviovarojen aikaistettu käyttäminen 
covid-19-pandemiasta aiheutuneiden 
uusien rahoitustarpeiden kattamiseksi voi 
estää EU:n maanviljelijöitä saamasta 
rahoitusta monivuotisen rahoituskehyksen 
viimeisinä vuosina, mikä olisi erityisen 
vahingollista, jos näiden oletetaan 
noudattavan vihreän kehityksen ohjelmaan 
kuuluvia uusia velvoitteita;

2. panee merkille komission 
tiedonannon Kestävä Eurooppa 
-investointiohjelmasta (COM(2020)0021), 
mutta korostaa, että siinä ehdotettujen 
elementtien, kuten oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston, toteuttaminen riippuu 
täysin kunnianhimoisen monivuotisen 
rahoituskehyksen sopimisesta; ilmaisee 
syvän huolensa siitä, että unionin 
talousarviovarojen aikaistettu käyttäminen 
covid-19-pandemiasta aiheutuneiden 
uusien rahoitustarpeiden kattamiseksi voi 
johtaa varojen puutteeseen tulevina 
ohjelmavuosina, mikä voi vaikuttaa 
maatalousalan kykyyn saavuttaa Pellolta 
pöytään -strategian ja biologista 
monimuotoisuutta koskevien strategioiden 
tavoitteet ja pyrkimykset ja estää EU:n 
maanviljelijöitä saamasta rahoitusta 
monivuotisen rahoituskehyksen viimeisinä 
vuosina, mikä olisi erityisen vahingollista, 
jos näiden oletetaan noudattavan vihreän 
kehityksen ohjelmaan kuuluvia uusia 
velvoitteita;

Or. en

Tarkistus 17
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Paolo De 
Castro, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille komission 
tiedonannon Kestävä Eurooppa 

2. panee merkille komission 
tiedonannon Kestävä Eurooppa 
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-investointiohjelmasta (COM(2020)0021), 
mutta korostaa, että siinä ehdotettujen 
elementtien, kuten oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston, toteuttaminen riippuu 
täysin kunnianhimoisen monivuotisen 
rahoituskehyksen sopimisesta; ilmaisee 
syvän huolensa siitä, että unionin 
talousarviovarojen aikaistettu käyttäminen 
covid-19-pandemiasta aiheutuneiden 
uusien rahoitustarpeiden kattamiseksi voi 
estää EU:n maanviljelijöitä saamasta 
rahoitusta monivuotisen rahoituskehyksen 
viimeisinä vuosina, mikä olisi erityisen 
vahingollista, jos näiden oletetaan 
noudattavan vihreän kehityksen ohjelmaan 
kuuluvia uusia velvoitteita;

-investointiohjelmasta (COM(2020)0021), 
mutta korostaa, että siinä ehdotettujen 
elementtien, kuten oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston, toteuttaminen riippuu 
täysin kunnianhimoisen monivuotisen 
rahoituskehyksen sopimisesta; ilmaisee 
syvän huolensa siitä, että unionin 
talousarviovarojen aikaistettu käyttäminen 
covid-19-pandemiasta aiheutuneiden 
uusien rahoitustarpeiden kattamiseksi voi 
estää EU:n maanviljelijöitä saamasta 
rahoitusta monivuotisen rahoituskehyksen 
viimeisinä vuosina, mikä olisi erityisen 
vahingollista, jos näiden oletetaan 
noudattavan vihreän kehityksen ohjelmaan 
kuuluvia tiukkoja velvoitteita;

Or. en

Tarkistus 18
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille komission 
tiedonannon Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmasta (COM(2020)0021), 
mutta korostaa, että siinä ehdotettujen 
elementtien, kuten oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston, toteuttaminen riippuu 
täysin kunnianhimoisen monivuotisen 
rahoituskehyksen sopimisesta; ilmaisee 
syvän huolensa siitä, että unionin 
talousarviovarojen aikaistettu käyttäminen 
covid-19-pandemiasta aiheutuneiden 
uusien rahoitustarpeiden kattamiseksi voi 
estää EU:n maanviljelijöitä saamasta 
rahoitusta monivuotisen rahoituskehyksen 
viimeisinä vuosina, mikä olisi erityisen 
vahingollista, jos näiden oletetaan 
noudattavan vihreän kehityksen ohjelmaan 
kuuluvia uusia velvoitteita;

2. panee merkille komission 
tiedonannon Kestävä Eurooppa -
investointiohjelmasta (COM(2020)0021), 
mutta korostaa, että siinä ehdotettujen 
elementtien, kuten oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston, toteuttaminen riippuu 
kunnianhimoisen monivuotisen 
rahoituskehyksen sopimisesta; ilmaisee 
syvän huolensa siitä, että unionin 
talousarviovarojen aikaistettu käyttäminen 
covid-19-pandemiasta aiheutuneiden 
uusien rahoitustarpeiden kattamiseksi voi 
estää EU:n maanviljelijöitä saamasta 
rahoitusta monivuotisen rahoituskehyksen 
viimeisinä vuosina, mikä aiheuttaisi heille 
vaikeuksia heidän vihreän kehityksen 
ohjelmaan kuuluvien tavoitteidensa 
saavuttamisessa;
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Or. en

Tarkistus 19
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike 
Müller

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää myönteisenä komission 
ehdotusta 15 miljardin euron 
kohdentamisesta maaseudun 
kehittämiseen Euroopan unionin 
elpymisvälineen yhteydessä mutta pitää 
valitettavana, että tässä uudessa 
välineessä ei ole ehdotettu määrärahoja 
YMP:n ensimmäiselle pilarille, kun 
otetaan huomioon tarve lisätä suoria 
tukia ja tukea alakohtaisille ohjelmille, 
joilla autetaan viljelijöitä selviytymään 
covid-19-kriisistä ja noudattamaan uusia 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 20
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on tärkeää helpottaa 
julkisen ja yksityisen rahoituksen saantia, 
jotta voidaan tukea vihreiden 
investointien lisäämistä, 
digitalisointivälineiden kehittämistä ja 
saatavuutta, nykyaikaistamista ja 
innovointia, joiden avulla viljelijät, 
maatalousala ja maaseutualueet voivat 
vastata vihreän kehityksen ohjelman 
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tavoitteiden ja pyrkimysten saavuttamisen 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 21
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotuksiin monivuotisesta 
rahoituskehyksestä ja Euroopan unionin 
elpymisvälineestä, mukaan lukien 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
32,5 miljardin euron lisävarat ja 
Euroopan kestävän kehityksen rahaston 
1 miljardin euron lisävarat, joilla voidaan 
auttaa Euroopan investointirahastoa 
tukemaan monia pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä;

Or. en

Tarkistus 22
Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. Vaatii, että Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta maanviljelijöille 
tulevat vaatimukset, mukaan lukien 
pellolta pöytään -strategia ja EU:n 
biodiversiteettistrategia vuoteen 2030, 
rahoitetaan muilla kuin yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoihin kuuluvilla 
budjettivaroilla;
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Or. hr

Tarkistus 23
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille, että Kestävä 
Eurooppa -investointiohjelma perustuu 
jossain määrin yksityisten investointien 
saamiseen, mikä todennäköisesti vähenee 
covid-19-pandemian jälkeisinä vuosina, ja 
siksi vahva monivuotinen rahoituskehys 
on entistäkin tärkeämpi;

Or. en

Tarkistus 24
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. Muistuttaa, että EU:n maatalous 
on maailman ainoa merkittävä 
järjestelmä, joka on vähentänyt 
kasvihuonekaasupäästöjä (20 prosentilla 
vuodesta 1990 lähtien);

Or. es

Tarkistus 25
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Jérémy 
Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)



PE653.799v01-00 16/34 AM\1207549FI.docx

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että on varmistettava 
maaseutualueiden pienten ja keskisuurten 
yritysten, myös maatilojen, mahdollisuus 
käyttää investointirahastoja;

Or. en

Tarkistus 26
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pitää myönteisenä komission 
pyrkimystä osoittaa EU:n talousarviossa 
julkisista menoista ilmastolle ja 
ympäristölle suurempi osa kuin koskaan 
aikaisemmin; panee merkille parlamentin 
tavoitteen, jonka mukaan vuoden 2021 
talousarviosta käytetään 30 prosenttia 
ilmastotoimien valtavirtaistamiseen 
liittyviin menoihin ja 10 prosenttia 
luonnon monimuotoisuuteen liittyviin 
menoihin; vaatii asettamaan tavoitteeksi, 
että monivuotisessa rahoituskehyksessä 
ilmastotoimiin liittyviin menoihin 
osoitetaan yhteensä 50 prosenttia 
varoista; muistuttaa, että YMP on 
suurimpana budjettikohtana näiden 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
ratkaisevaa; muistuttaa, että kaikkien 
lisävarojen olisi myös edistettävä samojen 
tavoitteiden saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 27
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella
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Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään tarvittaessa 
elpymis- ja palautumistukivälinettä 
täydentävän tuen tarjoamiseen 
eurooppalaisille viljelijöille ja 
osuuskunnille, jotta voidaan vastata 
johdonmukaisesti haasteisiin, jotka 
johtuvat tarpeesta varmistaa uusien 
sääntöjen noudattaminen ja sopeutua 
ilmastonmuutoksen haitallisiin 
vaikutuksiin niin, että elintarviketuotanto 
ei vaarannu ja kunnioitetaan kestävän 
kehityksen periaatetta;

Or. en

Tarkistus 28
Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että eri alueiden ja 
jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat ja 
kehitysmahdollisuudet on otettava 
huomioon kansallisten suunnitelmien 
laatimisessa, rahoituksen 
kohdentamisessa ja pitkän aikavälin 
rahoitusnäkymissä;

Or. en

Tarkistus 29
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. Pyytää Euroopan komissiolta, että 
valtiontukia koskevien sääntöjen ja 
kilpailusääntöjen muutokset eivät 
vähennä YMP:n yhteisluonnetta.

Or. es

Tarkistus 30
Anne Sander, Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten;

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten; 
toteaa näin ollen, että vihreän kehityksen 
ohjelman ja Pellolta pöytään -strategian 
täytäntöönpano ei saa alentaa 
tavoitteitamme, joihin kuuluu erityisesti 
kestävien toimeentulokeinojen 
takaaminen maatalousyrittäjille; toteaa 
näin ollen, ettei maatalousyrittäjiltä voi 
pyytää lisää vähäisin taloudellisin 
resurssein;

Or. fr

Tarkistus 31
Balázs Hidvéghi

Lausuntoluonnos
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3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten;

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten; 
huomauttaa, että vihreän kehityksen 
ohjelman uuden maatalouteen liittyvän 
ilmastoneutraaliustavoitteen osalta olisi 
julkaistava erillinen lainsäädäntöehdotus 
sääntöjen mukaisesti vaikeuttamatta 
käynnissä olevia lainsäädäntöprosesseja;

Or. en

Tarkistus 32
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten;

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten; 
kiinnittää huomiota YMP:n 
uudistusneuvottelujen viivästymisiin ja 
vaatii, että prosessia jatketaan ja että se 
saatetaan päätökseen maatalousalan 
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ennustettavuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 33
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten;

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion huomattavan 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten; 
muistuttaa myös, että komission 
arvioinnissa YMP:n katsottiin olevan 
asianmukainen kehys Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden 
kehittämiselle ja että sen vuoksi sille on 
varattava riittävä rahoitus;

Or. en

Tarkistus 34
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 

3. palauttaa mieliin, että 
nykyaikaistettu ja kestävä yhteinen 
maatalouspolitiikka (YMP) edistää 
ratkaisevasti EU:n kunnianhimoisten 
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kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten;

yleisten ilmastotavoitteiden saavuttamista 
ja että siitä merkittävä osa kohdennetaan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten; 
näiden tavoitteiden saavuttaminen riippuu 
suurelta osin riittävien varojen saamisesta 
tulevissa talousarvioissa;

Or. es

Tarkistus 35
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia 
varten;

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että vaikka 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistus on 
hyväksymisprosessissa, se on täysin 
johdonmukainen vihreän kehityksen 
ohjelman ja pellolta pöytään -strategian 
ympäristö- ja ilmastotavoitteiden kanssa;

Or. es

Tarkistus 36
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten;

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen ja elintarviketurvan 
varmistamiseen; palauttaa mieliin, että 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistus on 
edelleen käynnissä eikä vielä ole päätetty, 
kuinka paljon määrärahoja osoitetaan 
ympäristö- ja ilmastotavoitteita ja -
vaatimuksia varten;

Or. en

Tarkistus 37
Martin Hlaváček, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, 
Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten;

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten;

Or. en

Tarkistus 38
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. palauttaa mieliin, että merkittävä 
osuus EU:n talousarvion suurimman 
osuuden muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista varataan 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen; palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia varten;

3. palauttaa mieliin, että yhteisen 
maatalouspolitiikan uudistus on edelleen 
käynnissä eikä vielä ole päätetty, kuinka 
paljon määrärahoja osoitetaan ympäristö- 
ja ilmastotavoitteita ja -vaatimuksia 
varten; korostaa, että merkittävä osuus 
EU:n talousarvion suurimman osuuden 
muodostavan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahoista on varattava 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen 
tukemiseen;

Or. en

Tarkistus 39
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että komissio tunnistaa 
Kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta 
antamassaan tiedonannossa merkittävän 
investointitarpeen maataloudessa, 
erityisesti luonnon monimuotoisuuden 
häviämisen ja saastumisen kaltaisten 
laajempien ympäristöhaasteiden 
ratkaisemiseksi; korostaa kuitenkin, että 
komissio kuvailee niitä myös varovaisiksi 
arvioiksi, koska ilmastonmuutokseen 
sopeutumista sekä ekosysteemien ja 
luonnon monimuotoisuuden 
ennallistamista tai säilyttämistä koskevien 
investointitarpeiden tarkkaan 
arvioimiseen ei ole riittävästi tietoja;

Or. en
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Tarkistus 40
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Christine Schneider, Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. viittaa kriisejä kestävään 
kasvavien raaka-aineiden ja uusiutuvan 
energian kotimaiseen tuotantoon ja 
kehottaa panemaan täytäntöön ja 
edistämään edelleen EU:n 
biotalousstrategiaa sekä perustamaan 
puurakennusohjelman ja 
kunnostusohjelman, joissa kiinnitetään 
erityishuomiota kotimaisten kasvavien 
raaka-aineiden käyttöön sekä kestäviin 
uusiutuviin energialähteisiin;

Or. de

Tarkistus 41
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että kasvavat 
ympäristövaatimukset on aina korvattava 
taloudellisesti; huomauttaa, että 
yksipuoliset ehdot eivät hyödytä Euroopan 
maataloutta eivätkä ympäristöä, jos ne 
johtavat eurooppalaisen 
elintarviketuotannon siirtämiseen 
kolmansiin valtioihin;

Or. de

Tarkistus 42
Irène Tolleret, Ulrike Müller
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa tarvetta panna täytäntöön 
sukupuolten tasa-arvon yleinen periaate 
YMP:n toimenpiteissä, joilla pyritään 
saavuttamaan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet, jotta taataan 
ekologinen siirtymä naisviljelijöille;

Or. en

Tarkistus 43
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. palauttaa mieliin 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot 
siitä, että ilmastokirjanpito on nykyisessä 
YMP:ssä epätarkkaa ja että komission 
arvio YMP:n tulevasta panoksesta 
ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin 
vaikuttaa epärealistiselta1 a; korostaa, että 
YMP:n toimenpiteet on osoitettava aidosti 
myönteisiksi ilmaston kannalta ja niitä on 
tuettava tieteellisellä näytöllä, jotta ne 
voidaan laskea sellaisiksi;
_________________
1 a Lausunto 7/2018, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin, 3 kohta.

Or. en

Tarkistus 44
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. panee merkille Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
13/2020 tulokset, joiden mukaan luonnon 
monimuotoisuutta hyödyttävien YMP:n 
menojen seurannassa on menetelmällisiä 
heikkouksia; panee lisäksi merkille, että 
marraskuussa 2019 annetussa komission 
arviointikertomuksessa1 b todetaan myös, 
että seurantatietojen puute estää useiden 
YMP:n välineiden ja toimenpiteiden ja 
niiden nettovaikutuksen asianmukaisen 
arvioinnin; vaatii tarkistamaan luonnon 
monimuotoisuuden julkisen talouden 
seurantaa tieteellisen näytön avulla ja 
erityisesti kehittämään edelleen 
viljelymaan luonnon monimuotoisuutta 
koskevia indikaattoreita, jotta voidaan 
arvioida YMP:n välineiden vaikutusta; 
toistaa pyyntönsä siitä, että komissio ja 
neuvosto asettaisivat monivuotisessa 
rahoituskehyksessä luonnon 
monimuotoisuuden valtavirtaistamiselle 
selkeän vähintään 10 prosentin 
menotavoitteen ilmastotoimien 
valtavirtaistamista koskevan tavoitteen 
lisäksi1 a;
_________________
1 a Euroopan parlamentin 16. tammikuuta 
2020 antama päätöslauselman 
biodiversiteettisopimuksen 
sopimuspuolten konferenssin 
15. kokouksesta (COP15).
1 b Euroopan komission maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen pääosasto, 
”Evaluation of the Impact of the CAP on 
biodiversity, landscapes, habitats” 
(Alliance Environnement) AGRI - 2018 - 
0492 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo
od-farming-
fisheries/key_policies/documents/ext-eval-
biodiversity-final-report_2020_en.pdf.
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Or. en

Tarkistus 45
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. panee merkille komission oman 
arvion siitä, että uutta YMP:tä koskevat 
ehdotukset olisivat sopusoinnussa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden kanssa vain tietyin 
edellytyksin, erityisesti kunnianhimoisen 
ehdollisuusjärjestelmän sekä pakollisten 
ekojärjestelmien riittävien ja tehokkaiden 
menojen ja riittävän ei lipsumista 
-periaatteen osalta; vaatii komissiota 
esittämään luettelon ekojärjestelmistä, 
jotta varmistetaan yhteinen suuri 
kunnianhimo ja tehokkuus; vaatii 
komissiota antamaan kullekin 
jäsenvaltiolle räätälöityjä suosituksia 
YMP:n tavoitteista ennen 
strategiasuunnitelmaluonnoksen 
toimittamista ja tekemään sitten 
strategiasuunnitelmaluonnoksen 
täydellisen ennakkoarvioinnin;

Or. en

Tarkistus 46
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. korostaa tarvetta 
johdonmukaisuuteen YMP:n 
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ensimmäisen ja toisen pilarin välillä, jotta 
taataan julkisten varojen tehokas käyttö 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden tukemiseksi; vaatii komissiota 
erityisesti varmistamaan, että 
jäsenvaltioiden strategiasuunnitelmissa 
asetetaan ympäristölle ja eläinten 
hyvinvoinnille entistä 
kunnianhimoisempia tavoitteita erityisesti 
ensimmäisessä pilarissa, perustuen 
vahvoihin ehdollisuusvaatimuksiin ja 
kunnianhimoisiin ekojärjestelmiin sekä 
vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen 
ilmasto-, ympäristö- ja 
eläinsuojeluvaikutusten perusteelliseen 
seurantaan;

Or. en

Tarkistus 47
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 f. korostaa eläinten hyvinvoinnin 
merkitystä vihreän kehityksen ohjelman 
eri näkökohdissa ja katsoo, että eläinten 
hyvinvoinnin parantaminen voi johtaa 
muun muassa samanaikaisesti 
parannuksiin mikrobilääkeresistenssin 
torjunnassa, tuotannon 
ympäristövaikutusten, erityisesti veden 
pilaantumisen, vähenemiseen ja 
maaseudun kehittämismahdollisuuksiin, 
kun siirrytään pois 
tehotuotantomuodoista; korostaa myös, 
että eläinten ja erityisesti tuotantoeläinten 
hyvinvointi on edelleen kansalaisten 
keskeinen huolenaihe1 a;
_________________
1 a Euroopan komissio (2016), ”Special 
Eurobarometer 442: Attitudes of 
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Europeans to animal welfare” 
https://data.europa.eu/euodp/en/data/data
set/S2096_84_4_442_ENG.

Or. en

Tarkistus 48
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 g. suhtautuu myönteisesti kestäviä 
investointeja helpottavan kehyksen 
perustamista koskevan asetuksen ja siihen 
liittyvän sekundaarilainsäädännön 
laatimiseen, sillä se tarjoaa kehyksen 
aidosti kestävien investointien 
todentamiselle; vaatii soveltamaan EU:n 
luokitusta maaseuturahaston alaisten 
investointien seurantaan;

Or. en

Tarkistus 49
Michaela Šojdrová

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että viimeaikainen 
covid-19-pandemia on osoittanut, kuinka 
strategisen tärkeässä asemassa maatalous 
on turvallisten, korkealaatuisten ja 
kohtuuhintaisten elintarvikkeiden 
tuottamisessa; vaatii, ettei EU:n 
maanviljelijöiden ponnisteluja 
elintarvikkeiden tuottamiseksi 
kestävämmällä tavalla saa horjuttaa 
tuomalla tuotteita kolmansista maista, jotka 

4. huomauttaa, että viimeaikainen 
covid-19-pandemia on osoittanut, kuinka 
strategisen tärkeässä asemassa maatalous 
on turvallisten, korkealaatuisten ja 
kohtuuhintaisten elintarvikkeiden 
tuottamisessa; vaatii, ettei EU:n 
maanviljelijöiden ponnisteluja 
elintarvikkeiden tuottamiseksi 
kestävämmällä tavalla saa horjuttaa 
tuomalla tuotteita kolmansista maista, jotka 
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eivät noudata EU:n 
elintarviketurvallisuutta, 
ympäristönsuojelua ja eläinten 
hyvinvointia koskevia normeja eivätkä 
sosiaalinormeja.

eivät noudata EU:n 
elintarviketurvallisuutta, 
ympäristönsuojelua ja eläinten 
hyvinvointia koskevia normeja eivätkä 
sosiaalinormeja; muistuttaa tarpeesta 
ottaa covid-19-kriisistä opiksi erityisesti 
strategisilla aloilla; ehdottaa siksi, että 
EU:n tasolla koordinoidaan strategisten 
valmiuksien kehittämistä 
peruselintarvikkeiden tarjoamiseksi 
kriisitilanteissa; katsoo, että tähän olisi 
käytettävä Kestävä Eurooppa 
-investointiohjelmaa.

Or. en

Tarkistus 50
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että viimeaikainen 
covid-19-pandemia on osoittanut, kuinka 
strategisen tärkeässä asemassa maatalous 
on turvallisten, korkealaatuisten ja 
kohtuuhintaisten elintarvikkeiden 
tuottamisessa; vaatii, ettei EU:n 
maanviljelijöiden ponnisteluja 
elintarvikkeiden tuottamiseksi 
kestävämmällä tavalla saa horjuttaa 
tuomalla tuotteita kolmansista maista, jotka 
eivät noudata EU:n 
elintarviketurvallisuutta, 
ympäristönsuojelua ja eläinten 
hyvinvointia koskevia normeja eivätkä 
sosiaalinormeja.

4. huomauttaa, että viimeaikainen 
covid-19-pandemia on osoittanut, kuinka 
strategisen tärkeässä asemassa maatalous 
on turvallisten, korkealaatuisten ja 
kohtuuhintaisten elintarvikkeiden 
tuottamisessa, ja alan toiminnan 
jatkumisen ansiosta vältettiin 
elintarvikekriisi; korostaa ”elintärkeiden 
työntekijöiden” ratkaisevaa tehtävää 
maataloudessa ja elintarvikkeiden 
jalostuksessa kriisin aikana ja vaatii, että 
näille työntekijöille tarjotaan 
asianmukaiset ja turvalliset työolot; vaatii, 
ettei EU:n maanviljelijöiden ponnisteluja 
elintarvikkeiden tuottamiseksi 
kestävämmällä tavalla saa horjuttaa 
tuomalla tuotteita kolmansista maista, jotka 
eivät noudata EU:n 
elintarviketurvallisuutta, 
ympäristönsuojelua ja eläinten 
hyvinvointia koskevia normeja eivätkä 
sosiaalinormeja.
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Or. en

Tarkistus 51
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että viimeaikainen 
covid-19-pandemia on osoittanut, kuinka 
strategisen tärkeässä asemassa maatalous 
on turvallisten, korkealaatuisten ja 
kohtuuhintaisten elintarvikkeiden 
tuottamisessa; vaatii, ettei EU:n 
maanviljelijöiden ponnisteluja 
elintarvikkeiden tuottamiseksi 
kestävämmällä tavalla saa horjuttaa 
tuomalla tuotteita kolmansista maista, jotka 
eivät noudata EU:n 
elintarviketurvallisuutta, 
ympäristönsuojelua ja eläinten 
hyvinvointia koskevia normeja eivätkä 
sosiaalinormeja.

4. huomauttaa, että viimeaikainen 
covid-19-pandemia on osoittanut, kuinka 
strategisen tärkeässä asemassa maatalous 
on turvallisten, korkealaatuisten ja 
kohtuuhintaisten elintarvikkeiden 
tuottamisessa; vaatii, ettei EU:n 
maanviljelijöiden ponnisteluja 
elintarvikkeiden tuottamiseksi 
kestävämmällä tavalla saa horjuttaa uusilla 
vihreillä velvoitteilla eikä tuomalla 
tuotteita kolmansista maista, jotka eivät 
noudata EU:n elintarviketurvallisuutta, 
ympäristönsuojelua ja eläinten 
hyvinvointia koskevia normeja eivätkä 
sosiaalinormeja.

Or. es

Tarkistus 52
Carmen Avram, Tonino Picula, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Attila Ara-
Kovács, Paolo De Castro, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että viimeaikainen 
covid-19-pandemia on osoittanut, kuinka 
strategisen tärkeässä asemassa maatalous 
on turvallisten, korkealaatuisten ja 
kohtuuhintaisten elintarvikkeiden 
tuottamisessa; vaatii, ettei EU:n 
maanviljelijöiden ponnisteluja 
elintarvikkeiden tuottamiseksi 

4. huomauttaa, että viimeaikainen 
covid-19-pandemia on osoittanut, kuinka 
strategisen tärkeässä asemassa maatalous 
on turvallisten, korkealaatuisten ja 
kohtuuhintaisten elintarvikkeiden 
tuottamisessa; vaatii, että EU:n 
elintarviketurvallisuutta, ympäristöehtoja 
ja eläinten hyvinvointia koskevia normeja 
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kestävämmällä tavalla saa horjuttaa 
tuomalla tuotteita kolmansista maista, 
jotka eivät noudata EU:n 
elintarviketurvallisuutta, 
ympäristönsuojelua ja eläinten 
hyvinvointia koskevia normeja eivätkä 
sosiaalinormeja.

ja sosiaalinormeja sovelletaan kaikilta 
osin kolmansista maista tuottaviin 
tuotteisiin, mikä täydentää EU:n 
maanviljelijöiden ponnisteluja 
elintarvikkeiden tuottamiseksi 
kestävämmällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 53
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 а. Katsoo, että vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi 
Euroopan tasolla ja niiden edistämiseksi 
kansainvälisellä tasolla komission on 
toteutettava maataloustuotteiden 
tuontitariffikiintiöitä koskeva arviointi ja 
ehdotettava niiden korottamista maille, 
jotka eivät ole soveltaneet oman maansa 
maataloustuottajiin standardeja ja 
vaatimuksia, jotka ovat verrattavissa 
EU:n vastaaviin, tai eivät ole varautuneet 
sellaisten soveltamiseen 
lähitulevaisuudessa;

Or. bg

Tarkistus 54
Francisco Guerreiro
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää myönteisenä Pellolta pöytään 
-strategiassa asetettua tavoitetta laatia 
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kestäviä elintarvikehankintoja koskevat 
pakolliset vähimmäiskriteerit, jotta 
julkisten varojen käyttö voidaan sovittaa 
yhteen vihreän kehityksen ohjelman 
kanssa; vaatii ottamaan ravitsemukseen 
ja terveyteen liittyvät huolenaiheet 
paremmin huomioon elintarvikkeiden 
julkisissa hankinnoissa.

Or. en

Tarkistus 55
Dan-Ștefan Motreanu

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. Korostaa, että on tärkeää rahoittaa 
sellaista tukimusta ja innovointia, jolla 
pyritään tunnistamaan vihreitä 
vaihtoehtoisia siirtymäteknologioita, ja 
uskoo, että niiden on oltava kaikkien 
maanviljelijöiden, myös pienviljelijöiden, 
saatavilla.

Or. ro

Tarkistus 56
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota takaamaan 
herkille maataloustuotteille riittävän 
ulkosuojan ja tiedottamaan samalla 
kuluttajille selvästi elintarviketuotannon 
korkeista normeista EU:ssa;

Or. de
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Tarkistus 57
Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. Korostaa, että yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) 
kokonaismäärärahojen lisäksi tarvitaan 
lisävaroja covid-19-kriisistä tai muista 
kriisitilanteista johtuviin 
maanviljelijöiden vaatimuksiin;

Or. hr

Tarkistus 58
Marlene Mortler, Peter Jahr, Norbert Lins, Lena Düpont, Christine Schneider, Herbert 
Dorfmann, Simone Schmiedtbauer

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota tunnustamaan 
Pellolta pöydälle -strategian ja tulevan 
ilmastopolitiikan yhteydessä Euroopan 
maatalouden järjestelmän kannalta 
merkittäväksi alaksi ja ottamaan 
huoltovarmuuden riittävästi huomioon 
vakauttavana tekijänä ja pitämään sitä 
aina silmällä;

Or. de


