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Tarkistus 1
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Afrikan 
maaseutua käsittelevän erityistyöryhmän 
7. maaliskuuta 2019 julkaiseman 
raportin, 

Or. en

Tarkistus 2
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksen päätöksen 
julistaa vuodet 2019–2028 perheviljelmien 
vuosikymmeneksi,

Or. en

Tarkistus 3
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon vuoteen 2030 
ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian1 

a,
_________________
1 a Vuoteen 2030 ulottuva EU:n 
biodiversiteettistrategia. Luonto takaisin 



PE653.993v01-00 4/55 AM\1208719FI.docx

FI

osaksi elämäämme (COM(2020)0380 
final).

Or. en

Tarkistus 4
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana, että komissio 
jatkaa vapaakaupan edistämistä ja pyrkii 
perustamaan molemmat maanosat 
kattavan vapaakauppa-alueen; muistuttaa, 
että vapaakauppasopimukset horjuttavat 
paikallista maataloutta, vahingoittavat 
pienviljelijöitä ja lisäävät Afrikan 
mantereen elintarvikeriippuvuutta;

1. pitää valitettavana, että komissio 
jatkaa vapaakaupan edistämistä pohtimatta 
lainkaan maatalous- ja 
elintarviketuotannon sosiaalisia, 
ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia ja 
välittämättä molemmat maanosat kattavan 
vapaakauppa-alueen perustamista 
koskevasta lopullisesta tavoitteesta;  
muistuttaa, että vapaakauppasopimukset 
voivat horjuttaa paikallista maataloutta ja 
vahingoittaa sisämaan alueita, jotka ovat 
köyhempiä ja joiden maatalous on 
vähemmän tuottavaa. Katsoo, että 
komission olisi pyrittävä sellaisiin EU:n ja 
Afrikan kauppasuhteisiin, joissa ei 
kannusteta Afrikan elintarviketuotannon 
keskittämiseen vain muutamiin 
maatalous- ja elintarvikevientiin 
tarkoitettuihin tuotteisiin;

Or. es

Tarkistus 5
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo 
Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana, että komissio 
jatkaa vapaakaupan edistämistä ja pyrkii 

1. pitää myönteisenä, että uudessa 
EU:n ja Afrikan välisessä 
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perustamaan molemmat maanosat 
kattavan vapaakauppa-alueen; muistuttaa, 
että vapaakauppasopimukset horjuttavat 
paikallista maataloutta, vahingoittavat 
pienviljelijöitä ja lisäävät Afrikan 
mantereen elintarvikeriippuvuutta;

kumppanuudessa kannatetaan 
ympäristöystävällisten 
maanviljelykäytäntöjen kehittämistä ja 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvien 
huolenaiheiden huomioimista mutta pitää 
valitettavana, että samanaikaisesti 
kumppanuudessa edistetään yhä sellaisia 
kauppasuhteita, jotka hyödyttävät 
pääasiassa suuria länsimaisia yrityksiä; 
muistuttaa, että EU:n maatalous- ja 
kauppapolitiikkojen yhdenmukaisuus on 
taattava kestävän kehityksen tukemiseksi 
varmistamalla, että analysoidaan niiden 
vaikutukset kestävän kehityksen 
tavoitteisiin, ihmisoikeuksiin ja 
pienviljelijöiden sekä muun 
maaseutualueilla asuvan väestön 
oikeuksiin; 

Or. en

Tarkistus 6
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana, että komissio 
jatkaa vapaakaupan edistämistä ja pyrkii 
perustamaan molemmat maanosat kattavan 
vapaakauppa-alueen; muistuttaa, että 
vapaakauppasopimukset horjuttavat 
paikallista maataloutta, vahingoittavat 
pienviljelijöitä ja lisäävät Afrikan 
mantereen elintarvikeriippuvuutta;

1. pitää valitettavana, että komissio 
jatkaa vapaakaupan edistämistä ja pyrkii 
perustamaan molemmat maanosat kattavan 
vapaakauppa-alueen; muistuttaa, että 
vapaakauppasopimukset horjuttavat 
paikallista maataloutta, vahingoittavat 
pienviljelijöitä ja lisäävät Afrikan 
mantereen elintarvikeriippuvuutta sekä 
vääristävät täysin kaupan ehtoja, kun 
otetaan huomioon EU:n rikkaiden 
valtioiden ja Afrikan väliset valtavat erot 
tuottavuudessa;

Or. fr

Tarkistus 7
Anne Sander
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana, että komissio 
jatkaa vapaakaupan edistämistä ja pyrkii 
perustamaan molemmat maanosat 
kattavan vapaakauppa-alueen; 
muistuttaa, että vapaakauppasopimukset 
horjuttavat paikallista maataloutta, 
vahingoittavat pienviljelijöitä ja lisäävät 
Afrikan mantereen elintarvikeriippuvuutta;

1. pyytää komissiota varmistamaan, 
että vapaakauppasopimukset eivät horjuta 
paikallista maataloutta, vahingoita 
pienviljelijöitä eivätkä lisää Afrikan 
mantereen elintarvikeriippuvuutta;

Or. fr

Tarkistus 8
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana, että komissio 
jatkaa vapaakaupan edistämistä ja pyrkii 
perustamaan molemmat maanosat 
kattavan vapaakauppa-alueen; muistuttaa, 
että vapaakauppasopimukset horjuttavat 
paikallista maataloutta, vahingoittavat 
pienviljelijöitä ja lisäävät Afrikan 
mantereen elintarvikeriippuvuutta;

1. kannustaa komissiota jatkamaan 
sen tutkimista, millä tavoin vapaakauppa 
tai molemmat maanosat kattavan 
vapaakauppa-alueen perustaminen voisi 
hyödyttää kaikkia osapuolia;

Or. en

Tarkistus 9
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana, että komissio 1. suhtautuu myönteisesti 
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jatkaa vapaakaupan edistämistä ja pyrkii 
perustamaan molemmat maanosat kattavan 
vapaakauppa-alueen; muistuttaa, että 
vapaakauppasopimukset horjuttavat 
paikallista maataloutta, vahingoittavat 
pienviljelijöitä ja lisäävät Afrikan 
mantereen elintarvikeriippuvuutta;

tiedonantoon "Tavoitteena 
kokonaisvaltainen EU–Afrikka-strategia" 
sekä siihen, että komissio jatkaa alueiden 
taloudellisen yhdentymisen edistämistä 
maanosan tasolla vapaakaupan avulla ja 
pyrkii perustamaan molemmat maanosat 
kattavan vapaakauppa-alueen;  muistuttaa, 
että vapaakauppasopimusten on 
turvattava paikallinen maatalous ja 
erityisesti herkät alat;

Or. en

Tarkistus 10
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana, että komissio 
jatkaa vapaakaupan edistämistä ja pyrkii 
perustamaan molemmat maanosat 
kattavan vapaakauppa-alueen; 
muistuttaa, että vapaakauppasopimukset 
horjuttavat paikallista maataloutta, 
vahingoittavat pienviljelijöitä ja lisäävät 
Afrikan mantereen 
elintarvikeriippuvuutta;

1. korostaa, että komission on 
jatkossakin edistettävä vapaakauppaa, 
josta koituu taloudellista hyötyä ja joka 
on EU:n vaativien laatu- ja 
ympäristönormien mukainen, ja pyrittävä 
perustamaan molemmat maanosat kattava 
vapaakauppa-alue;

Or. ro

Tarkistus 11
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää tärkeänä ruokaturvaa, joka 
perustuu kunkin maan tai alueen 
valmiuksiin ruokkia väestönsä ja tehdä 
sen mahdollisimman pitkälti omilla 
resursseillaan; tähdentää, että tämä 
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periaate on erityisen tärkeä Afrikan 
mantereella, joka on edelleen eniten 
aliravitsemuksesta kärsivä alue 
maailmassa ja jossa tulevina vuosina 
odotetaan erittäin voimakasta 
väestönkasvua, etenkin Saharan 
eteläpuolisilla alueilla;

Or. fr

Tarkistus 12
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tukee maanosien välisten 
kaupankäyntimahdollisuuksien 
kehittämistä siten, että samalla suojataan 
herkkiä maataloustuotteita, jotta alueet 
kykenevät tehostamaan ja kasvattamaan 
tuotantomahdollisuuksiaan; muistuttaa, 
että kauppasopimuksilla voidaan 
vauhdittaa paikallista maataloutta, mutta 
niissä on noudatettava reilun kaupan 
periaatetta, jottei paikallinen maatalous 
päinvastoin häiriinny, sekä samalla 
varmistettava kestävästi tuotetun ruuan 
saatavuus; 

Or. en

Tarkistus 13
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa uudesta 
kehityspolitiikkaa koskevasta 
eurooppalaisesta konsensuksesta, jossa 
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EU ja jäsenvaltiot vahvistavat 
sitoutumisensa kehityspolitiikan 
johdonmukaisuuteen, joka edellyttää 
kaikkien kehitysyhteistyön tavoitteiden 
huomioon ottamista kaikilla 
kehitysmaihin todennäköisesti 
vaikuttavilla politiikan aloilla;

Or. de

Tarkistus 14
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa maatalous- ja 
elintarvikealan keskeisestä merkityksestä 
niin Afrikan kuin EU:n taloudelle ja 
yhteiskunnalle ja katsoo, että kestävän 
maatalousalan ja maaseudun 
kehittäminen on työpaikkojen 
luontimahdollisuuksien ja kestävän 
kehityksen kulmakivi Afrikassa ja sen 
tulisi siksi olla EU:n ja Afrikan välisen 
yhteistyön keskiössä;

Or. en

Tarkistus 15
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että Afrikan väkiluvun 
odotetaan kasvavan 2,5 miljardiin vuoteen 
2050 mennessä, ja korostaa maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen merkittävää 
roolia ruuan ja tulojen lähteenä; pyytää 
komissiota muuttamaan ensimmäisen 
ehdotetun kumppanuuden nimeä siten, 
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että siinä otetaan asianmukaisesti 
huomioon ruuan saatavuuden tärkeys; 

Or. en

Tarkistus 16
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa edistämään EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuuden avulla 
siirtymistä kestäviin maatalous- ja 
elintarvikejärjestelmiin, joiden 
painopisteenä on lyhyiden 
toimitusketjujen sekä paikallisen 
tuotannon ja jakelun kehittäminen 
paikallisen kulutuksen tarpeita varten;

Or. en

Tarkistus 17
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa EU:ta tehostamaan 
näiden kahden maanosan välistä 
yhteistyötä kestävällä tavalla ja 
osoittamaan alueellisten taloussyklien 
edut sekä edistämään kestäviä ja ilmastoa 
hyödyttäviä investointeja;

Or. de

Tarkistus 18
Claude Gruffat
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Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että ruokaturvalla 
edistetään kehitystä omien tarpeiden 
mukaisesti ja vältetään afrikkalaisten 
elämäntapojen ja elinkeinojen 
vahingoittamista ja että sillä vältetään 
myös polkumyynti, kun otetaan 
huomioon, miten edullisessa asemassa 
eurooppalaiset tuottajat ovat YMP:n 
tukien, tieteen, osaamisen ja teknologian 
vuoksi; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
Euroopan roolina ei ole ruokkia koko 
maailmaa, vaan antaa alueiden ja maiden 
ruokkia itsensä; toteaa siksi, että 
alueellisten ja paikallisten markkinoiden 
luominen Afrikkaan olisi tärkeää, jotta 
paikallisista jakeluverkoista ja 
ruokaturvasta tehtäisiin 
muutosjoustavampia;

Or. fr

Tarkistus 19
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että EU:n 
voimaperäinen vientiin suuntautunut 
maatalousmalli perustuu puolestaan 
laajaan valkuaisrehun tuontiin; korostaa, 
että meidän kulutusmuotomme vievät 
paljon kolmansien maiden resursseja; 
painottaa, että Euroopan 
maailmanlaajuinen resurssien kulutus voi 
aiheuttaa haittaa kolmansien maiden 
asukkaille, ja korostaa siitä aiheutuvaa 
vastuuta;

Or. de
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Tarkistus 20
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pyytää komissiota tekemään 
kestävän kehityksen tavoitteiden sekä 
Pellolta pöytään -strategian sitoumusten 
mukaisesti ulkoisten ja kauppaa 
koskevien toimintapolitiikkojensa avulla 
aktiivisesti yhteistyötä afrikkalaisten 
kumppanien kanssa siirtymisessä 
kestäviin 
maatalouselintarvikejärjestelmiin, jotka 
hyödyttävät ihmisiä, luontoa ja 
talouskasvua; 

Or. en

Tarkistus 21
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. suhtautuu myönteisesti Afrikan 
maaseutua käsittelevän erityistyöryhmän 
suositusten johdosta perustettuun Afrikan 
unionin ja EU:n 
maatalouselintarvikefoorumiin, joka 
yhdistää Afrikan ja EU:n yksityiset 
maatalouselintarvikealat ja vauhdittaa 
siten twinning-toimintaa, parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa sekä kestäviä ja 
osallistavia investointeja Afrikan 
maatalouteen;

Or. en
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Tarkistus 22
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että ilmastoneutraalin 
tulevaisuuden rakentaminen on tärkeää 
ja että kestäviä arvoketjuja sisältävän 
kiertotalouden on oltava ratkaisu 
kestävään talousmalliin niin, että 
keskinäisen kaupan ehdot ovat 
hedelmällisellä pohjalla;

Or. de

Tarkistus 23
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita luomaan synergioita EU–
Afrikka-strategian ja vihreän kehityksen 
ohjelman, erityisesti Pellolta pöytään -
strategian ulkoisen ulottuvuuden, välille 
sekä laatimaan konkreettisia 
toimenpiteitä, joilla taataan kaikkien 
oikeus terveelliseen ja kestävään 
ruokaan;

Or. en

Tarkistus 24
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa EU:ta valmistelemaan 
konkreettisen strategisen kannan, jolla 
edistetään luonnonvarojen kestävää 
hallinnointia ja parannetaan EU:n ja 
Afrikan välistä yhteistyötä raaka-aineiden 
tehokkaan ja turvallisen käytön 
mahdollistamiseksi ja uusiutuvan 
energian saatavuuden ja kestävien 
arvoketjujen varmistamiseksi;

Or. de

Tarkistus 25
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pitää myönteisenä, että 
strategiassa painotetaan digitalisaation 
roolia maataloudessa ja luonnonvarojen 
hoidossa; kehottaa tarjoamaan erityisesti 
nuorille maanviljelijöille parempia 
mahdollisuuksia hyödyntää 
digitalisaatiota, jotta he voivat käyttää 
niukat resurssit mahdollisimman 
tehokkaasti ja varmistaa myös ruuan 
tuotannon kasvattamisen;

Or. en

Tarkistus 26
Marc Tarabella, Eric Andrieu, Maria Noichl, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. on syvästi huolissaan siitä, että 
Afrikan valtiot ovat hyvin riippuvaisia 
elintarvikkeiden tuonnista varsinkin 
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EU:sta, erityisesti tapauksista, joissa 
tuodut elintarvikkeet ovat tuettuja 
tuotteita ja siten hinnaltaan alhaisia, 
mikä aiheuttaa haitallista kilpailua 
pienimuotoiselle maataloudelle Afrikassa;

Or. en

Tarkistus 27
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa maatalous- ja 
elintarvikealan merkitystä ja potentiaalia, 
kun edistetään nuorten ja naisten 
työllistymistä ja tarjotaan näille 
ihmisarvoisia ja kestäviä 
työmahdollisuuksia maaseudulla;

Or. en

Tarkistus 28
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pitää valitettavana lihan ja maidon 
ylituotantoa Euroopan unionissa ja sen 
aggressiivista vientimallia, joka aiheuttaa 
vahinkoa Afrikan markkinoilla ja 
paikallisille tuottajille;

Or. fr

Tarkistus 29
Marlene Mortler
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Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. katsoo, että Afrikan mantereen 
vapaakauppa-aluetta (AfCFTA) koskevan 
sopimuksen allekirjoittaminen avaa uusia 
mahdollisuuksia alueen taloudelliselle 
integraatiolle ja Afrikan sisäiselle 
kaupalle; korostaa, että tällä sopimuksella 
luodaan turvallinen ympäristö 
investoinneille, paikallisen 
arvonmuodostuksen lisäämiselle ja 
työllisyydelle;

Or. de

Tarkistus 30
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. kehottaa EU:ta kehittämään 
maatalouteen geostrategisen näkökulman, 
jonka avulla voidaan tukea kestävyyteen 
sitoutunutta kokonaan uudistettua 
yhteistä maatalouspolitiikkaa ja joka ei 
haittaa afrikkalaisen maatalouden 
kestävää kehitystä kohti omavaraisuutta;

Or. fr

Tarkistus 31
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. tukee luonnonmukaisia 
maatalouden käytäntöjä Afrikan ja 



AM\1208719FI.docx 17/55 PE653.993v01-00

FI

Euroopan ekologisen, sosiaalisen ja 
taloudellisen kestävyyden perustana ja 
tämän UNEP:n ja FAO:n jo tukeman 
toimintamallin tarjoamia moniulotteisia 
ratkaisuja, jotta Afrikan maataloudesta 
tehdään häiriönsietokykyisempi 
ilmastokatastrofien varalta, jotta sen 
maaperää suojellaan paremmin eroosiolta 
ja aavikoitumiselta, jotta se olisi 
biologisesti monimuotoisempi ja jotta 
näin vähennettäisiin tuottajien riskiä 
tekemällä heistä omavaraisempia ja 
sopeutuvaisempia ilmastonmuutokseen; 
katsoo, että Euroopan unionin on 
kehitettävä merkittävästi yhteistyötään 
Afrikan kanssa näiden luonnonmukaisten 
maatalouden käytäntöjen suhteen;

Or. fr

Tarkistus 32
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
1 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 f. korostaa siementen merkitystä 
kestävän maatalouden ja 
elintarviketuotannon kannalta sekä 
viljelijöiden harjoittamassa eläinten ja 
kasvien valvonnassa; toteaa, että 
paikallisten siemenlajikkeiden vaihdon 
avulla viljelijät voivat todellakin olla 
riippumattomia maatalousalan 
teollisuudesta ja sen avulla voidaan 
kehittää ruokaturvapolitiikkaa 
asianmukaisella tavalla ja lisäksi 
mukauttaa tuotantoa paikallisiin 
maaperä- ja ilmasto-oloihin ja nopeaan 
ilmastonmuutokseen;

Or. fr

Tarkistus 33
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Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
1 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 g. painottaa luonnonmukaisten 
lähestymistapojen, muun muassa 
permakulttuurin ja peltometsäviljelyn, 
siementen säilyttämisen ja jakamisen, 
maalaisyhteisöjen ruokavaliota 
monipuolistavan luomuviljelyn, tarjoamia 
mahdollisuuksia monokulttuureista 
luopumiseen ja 
elintarvikeomavaraisuuden edistämiseen;

Or. fr

Tarkistus 34
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
1 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 h. palauttaa mieliin Euroopan 
parlamentin DEVE-valiokunnan 16. 
huhtikuuta 2016 hyväksymän ja 7. 
kesäkuuta 2016 annetun päätöslauselman 
uudesta kumppanuudesta 
elintarviketurvan ja ravitsemuksen 
parantamisesta (2015/2277 (INI)) ja 
arvostelee EU:n ja yleisemmin G8-maiden 
tukea muuntogeenisten organismien 
käytölle Afrikassa;

Or. fr

Tarkistus 35
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
1 i kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 i. muistuttaa peltometsäviljelyn ja 
permakulttuurin tärkeydestä 
sekaviljelmissä, jotka ovat erinomaisia 
pienviljelijöiden ja yhteisöjen ruokaturvan 
kannalta; korostaa, että tietyt puut ovat 
myös valkuaiskasveja, jotka vangitsevat 
ilmakehän typpeä ja tekevät siten 
tarpeettomiksi kemialliset lannoitteet, 
jotka tuhoavat maaperän eliöitä ja 
nostavat viljelijän tuotantokustannuksia 
lisäämällä riippuvuutta 
tuotantopanoksista; korostaa, että 
puukato johtaa maaseutuympäristöissä 
aavikoitumiseen ja maaperän 
äärimmäiseen eroosioon; korostaa, että 
tämä johtuu osittain siitä, että 
paikallisväestö tarvitsee polttopuita, ja 
osittain liian laiduntamisen aiheuttamasta 
paineesta; toteaa, että tarvitaan 
yksinkertaisia, oikeudenmukaisia, 
tehokkaita ja integroituja maaseudun 
kehitystä tukevia ratkaisuja paikan 
päällä;

Or. fr

Tarkistus 36
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
1 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 j. varoittaa uuskolonialistisesta 
lähestymistavasta ja uusista 
tuotantopanosriippuvuuden muodoista 
(siemenet, lannoitteet, torjunta-aineet), 
mutta myös rahoituksesta ja viljelijöiden 
velkaantumisesta digitaaliteknologian 
vuoksi; korostaa, että heidän ei pitäisi 
edistää tai ottaa käyttöön olemassa olevia 
tai uusia riippuvuuksia, vaan antaa 
viljelijöille ja heidän yhteisöilleen 
mahdollisuus omavaraisuuteen;
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Or. fr

Tarkistus 37
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on erityisen huolestunut jatkuvasta 
ja kasvavasta metsäkadosta Afrikassa; 
muistuttaa, että Afrikan trooppisten 
metsien tuhoutuminen heikentää 
peruuttamattomasti biologista 
monimuotoisuutta ja hiilensitomiskykyä; 
kehottaa komissiota esittämään viipymättä 
ehdotuksen asianmukaista huolellisuutta 
koskevaksi unionin oikeudelliseksi 
kehykseksi, jotta voidaan varmistaa 
kestävät ja metsäkatoa torjuvat 
toimitusketjut kaikille unionin markkinoille 
saatetuille tuotteille;

2. on erityisen huolestunut jatkuvasta 
ja kasvavasta metsäkadosta Afrikassa ja 
Euroopassa; on huolestunut myös 
unionin toimintapolitiikkojen, erityisesti 
biopolttoainepolitiikan (direktiivi 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä ja 
epäsuoran maankäytön muutos (ILUC)), 
roolista ja korostaa polttoainetuotannon 
vaikutuksia etenkin maailmanlaajuiseen 
metsäkatoon ja ravintokasveihin; 
muistuttaa, että Afrikan trooppisten 
metsien tuhoutuminen heikentää 
peruuttamattomasti biologista 
monimuotoisuutta ja hiilensitomiskykyä 
sekä metsissä asuvien 
alkuperäisyhteisöjen asuinympäristöä ja 
elämäntapoja; kehottaa komissiota 
esittämään viipymättä ehdotuksen 
asianmukaista huolellisuutta koskevaksi 
unionin oikeudelliseksi kehykseksi, jotta 
voidaan varmistaa kestävät ja metsäkatoa 
torjuvat toimitusketjut kaikille unionin 
markkinoille saatetuille tuotteille;

Or. fr

Tarkistus 38
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, 
Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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2. on erityisen huolestunut jatkuvasta 
ja kasvavasta metsäkadosta Afrikassa; 
muistuttaa, että Afrikan trooppisten 
metsien tuhoutuminen heikentää 
peruuttamattomasti biologista 
monimuotoisuutta ja hiilensitomiskykyä; 
kehottaa komissiota esittämään viipymättä 
ehdotuksen asianmukaista huolellisuutta 
koskevaksi unionin oikeudelliseksi 
kehykseksi, jotta voidaan varmistaa 
kestävät ja metsäkatoa torjuvat 
toimitusketjut kaikille unionin 
markkinoille saatetuille tuotteille;

2. on erityisen huolestunut jatkuvasta 
ja kasvavasta metsäkadosta Afrikassa; 
muistuttaa, että Afrikan trooppisten 
metsien tuhoutuminen heikentää 
peruuttamattomasti biologista 
monimuotoisuutta ja hiilensitomiskykyä; 
kehottaa komissiota esittämään viipymättä 
ehdotuksen asianmukaista huolellisuutta 
koskevaksi sitovaksi EU:n oikeudelliseksi 
kehykseksi, joka perustuu OECD:n 
suuntaviivoihin ja vastuulliseen 
yritystoimintaan, jonka avulla 
eurooppalaiset yritykset voivat tunnistaa 
ja ehkäistä maailmanlaajuisissa 
toimitusketjuissa, myös 
alihankintaketjuissa, tapahtuvia 
ihmisoikeuksien ja ympäristöön liittyvien 
oikeuksien rikkomuksia sekä ilmoittaa 
niistä ja jota sovelletaan kaikkiin talouden 
toimijoihin kaikilla aloilla, erityisesti 
kehittyvien maiden riskialttiilla aloilla, 
kuten raaka-aineet, kaakao, kahvi ja 
metsätalous;

Or. en

Tarkistus 39
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on erityisen huolestunut jatkuvasta 
ja kasvavasta metsäkadosta Afrikassa; 
muistuttaa, että Afrikan trooppisten 
metsien tuhoutuminen heikentää 
peruuttamattomasti biologista 
monimuotoisuutta ja hiilensitomiskykyä; 
kehottaa komissiota esittämään viipymättä 
ehdotuksen asianmukaista huolellisuutta 
koskevaksi unionin oikeudelliseksi 
kehykseksi, jotta voidaan varmistaa 
kestävät ja metsäkatoa torjuvat 
toimitusketjut kaikille unionin markkinoille 

2. on erityisen huolestunut jatkuvasta 
ja kasvavasta metsäkadosta Afrikassa; 
muistuttaa, että Afrikan trooppisten 
metsien tuhoutuminen heikentää 
peruuttamattomasti biologista 
monimuotoisuutta ja hiilensitomiskykyä; 
kehottaa komissiota esittämään viipymättä 
ehdotuksen asianmukaista huolellisuutta 
koskevaksi unionin oikeudelliseksi 
kehykseksi, jotta voidaan varmistaa 
kestävät ja metsäkatoa torjuvat 
toimitusketjut kaikille unionin markkinoille 
saatetuille tuotteille; muistuttaa, että on 
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saatetuille tuotteille; tärkeää varmistaa maataloudesta, 
villieläimistä ja biologisesta 
monimuotoisuudesta käytävien 
keskustelujen keskinäinen täydentävyys ja 
korostaa, että on edistettävä 
peltometsäviljelyn kaltaisia kestäviä 
maatalouskäytäntöjä Afrikassa; 

Or. en

Tarkistus 40
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on erityisen huolestunut jatkuvasta 
ja kasvavasta metsäkadosta Afrikassa; 
muistuttaa, että Afrikan trooppisten 
metsien tuhoutuminen heikentää 
peruuttamattomasti biologista 
monimuotoisuutta ja hiilensitomiskykyä; 
kehottaa komissiota esittämään viipymättä 
ehdotuksen asianmukaista huolellisuutta 
koskevaksi unionin oikeudelliseksi 
kehykseksi, jotta voidaan varmistaa 
kestävät ja metsäkatoa torjuvat 
toimitusketjut kaikille unionin markkinoille 
saatetuille tuotteille;

2. on erityisen huolestunut jatkuvasta 
ja kasvavasta metsäkadosta Afrikassa ja 
korostaa, että covid-19-kriisin aikana 
maaliskuussa 2020 Kongon allas oli 
maailman toiseksi suurin metsäkatoalue, 
jonka koko yli kaksinkertaistui 
aikaisempiin vuosiin verrattuna1 a;  
muistuttaa, että Afrikan trooppisten 
metsien tuhoutuminen heikentää 
peruuttamattomasti biologista 
monimuotoisuutta ja hiilensitomiskykyä; 
kehottaa komissiota esittämään viipymättä 
ehdotuksen asianmukaista huolellisuutta 
koskevaksi unionin oikeudelliseksi 
kehykseksi, jotta voidaan varmistaa 
kestävät ja metsäkatoa torjuvat 
toimitusketjut kaikille unionin markkinoille 
saatetuille tuotteille;

_________________
1 a WWF:n raportti, saatavilla osoitteessa: 
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-
wwf/Publikationen-PDF/WWF-Analyse-
Waldverlust-in-Zeiten-der-Corona-
Pandemie.pdf

Or. en
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Tarkistus 41
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on erityisen huolestunut jatkuvasta 
ja kasvavasta metsäkadosta Afrikassa; 
muistuttaa, että Afrikan trooppisten 
metsien tuhoutuminen heikentää 
peruuttamattomasti biologista 
monimuotoisuutta ja hiilensitomiskykyä; 
kehottaa komissiota esittämään viipymättä 
ehdotuksen asianmukaista huolellisuutta 
koskevaksi unionin oikeudelliseksi 
kehykseksi, jotta voidaan varmistaa 
kestävät ja metsäkatoa torjuvat 
toimitusketjut kaikille unionin markkinoille 
saatetuille tuotteille;

2. on erityisen huolestunut jatkuvasta 
ja kasvavasta metsäkadosta Afrikassa; 
muistuttaa, että Afrikan trooppisten 
metsien tuhoutuminen heikentää 
peruuttamattomasti biologista 
monimuotoisuutta ja hiilensitomiskykyä; 
kehottaa komissiota esittämään viipymättä 
ehdotuksen asianmukaista huolellisuutta 
koskevaksi unionin oikeudelliseksi 
kehykseksi, jotta voidaan varmistaa 
kestävät ja metsäkatoa torjuvat 
toimitusketjut kaikille unionin markkinoille 
saatetuille tuotteille; kehottaa EU:ta 
tekemään yhteistyötä hallitusten ja 
globaalien toimijoiden kanssa ja 
solmimaan kumppanuussopimuksia, joilla 
edistetään maailmanlaajuisten toimien 
johdonmukaisuutta;

Or. en

Tarkistus 42
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on erityisen huolestunut jatkuvasta 
ja kasvavasta metsäkadosta Afrikassa; 
muistuttaa, että Afrikan trooppisten 
metsien tuhoutuminen heikentää 
peruuttamattomasti biologista 
monimuotoisuutta ja hiilensitomiskykyä; 
kehottaa komissiota esittämään viipymättä 
ehdotuksen asianmukaista huolellisuutta 
koskevaksi unionin oikeudelliseksi 
kehykseksi, jotta voidaan varmistaa 
kestävät ja metsäkatoa torjuvat 

2. on erityisen huolestunut Afrikan 
metsäkadosta, joka jatkuu ja kasvaa 
enemmän kuin missään muussa 
maanosassa; muistuttaa, että Afrikan 
trooppisten metsien tuhoutuminen 
heikentää peruuttamattomasti biologista 
monimuotoisuutta ja hiilensitomiskykyä; 
kehottaa komissiota esittämään viipymättä 
ehdotuksen asianmukaista huolellisuutta 
koskevaksi unionin oikeudelliseksi 
kehykseksi, jotta voidaan varmistaa 
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toimitusketjut kaikille unionin markkinoille 
saatetuille tuotteille;

kestävät ja metsäkatoa torjuvat 
toimitusketjut kaikille unionin markkinoille 
saatetuille tuotteille; vaatii sitovia 
määräyksiä Afrikan maiden kanssa 
tehtäviin kauppasopimuksiin;

Or. es

Tarkistus 43
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) katsoo, että metsäkadon 
ehkäisemisen lisäksi yhteisen edun 
mukaista on edistää 
uudelleenmetsittämistä, metsittämistä ja 
kestävää metsänhoitoa sekä koko 
puuraaka-aineeseen perustuvaa 
arvoketjua, jotta saadaan aikaan 
talouskasvua, luodaan työpaikkoja ja 
parannetaan ruokaturvaa; huomauttaa, 
että metsät myös edistävät merkittävästi 
ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
biologisen monimuotoisuuden 
suojelemista, ja toteaa, että EU:n ja 
Afrikan yhteisten toimien olisi tuettava 
ilmastonmuutosta kestävän maa- ja 
metsätalouden, maaseudun kestävän 
kehityksen ja turvallisten 
elintarvikejärjestelmien kehittämistä, sillä 
nämä ovat ratkaisevan tärkeitä 
köyhyyden, nälän ja aliravitsemuksen 
poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 44
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että Euroopan unionin 
olisi varmistettava, että sovelletaan 
samoja elintarviketuotantoa, niin tuotteita 
kuin tuotantomenetelmiä, koskevia 
tiukkoja turvallisuuteen ja kestävään 
kehitykseen liittyviä vaatimuksia, 
erityisesti kun otetaan huomioon 
kunnianhimoiset Pellolta pöytään -
strategia ja vuoteen 2030 ulottuva EU:n 
biodiversiteettistrategia;

Or. en

Tarkistus 45
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa Euroopan maatalousalan 
asiantuntemuksen myönteistä vaikutusta 
ja painottaa, että on asetettava etusijalle 
maatalouden tutkimus- ja 
innovointikumppanuudet, mukaan lukien 
Horisontti Eurooppa -kumppanuudet, 
jotta voidaan torjua ennen sadonkorjuuta 
ja sen jälkeen aiheutuvaa ruokahävikkiä 
ja lisätä tilojen tuotantoa;

Or. en

Tarkistus 46
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa EU:ta investoimaan lisää 
ohjelmiin, joilla tuetaan ilmaston 
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kannalta häiriönsietokykyisempää, 
kestävämpää ja laajamuotoisempaa 
maataloutta, kestävää monimuotoisuutta, 
luonnonmukaista maataloutta ja 
peltometsäviljelyä, päämääränä lopettaa 
maankäytön laajentaminen metsien 
kustannuksella;

Or. de

Tarkistus 47
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota kehittämään 
yhteisiä toimintasuunnitelmia, joilla 
suojellaan ja parannetaan metsien, vesien 
ja merien ekosysteemien hoitoa Pariisin 
sopimuksen ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 48
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Eric Andrieu, Maria 
Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että torjunta-aineiden ja 
kemiallisten lannoitteiden käyttö Afrikan 
tehomaataloudessa heikentää sellaisten 
työntekijöiden terveyttä, joiden 
mahdollisuudet käyttää 
terveydenhuoltopalveluja ovat hyvin 
vähäiset, ja aiheuttaa lisäksi 
ympäristövahinkoja;

Or. en
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Tarkistus 49
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. pitää valitettavana, että 
laidunmaiden strateginen merkitys on 
huonosti tiedossa, vaikka laidunmaat 
kattavat noin 43 prosenttia Afrikan 
maapinta-alasta ja ovat siten tärkeitä 
hiilinieluja; kehottaa komissiota 
kehittämään yhdessä paikallisyhteisöjen 
ja paikallisten sidosryhmien kanssa 
strategian niiden tarjoamien 
mahdollisuuksien optimoimiseksi muun 
muassa paimentolaisten harjoittaman 
laidunmaiden kestävän hoidon avulla;

Or. en

Tarkistus 50
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään 
elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen;

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään ruokaturvaa 
koskevan tavoitteen kanssa ja vaarantaa 
Afrikan maaseutuyhteisöjen selviytymisen; 
kehottaa komissiota perustamaan 
metsäkadon, maastopalojen ja 
maananastuksen seurantakeskuksen, joka 
käyttää satelliitteja (kaukopaikannus) ja 
ennakkovaroitusjärjestelmää 
paikallisväestön tuella, samalla kun 
noudatetaan kehityspolitiikan 
johdonmukaisuutta käyttämällä erityisesti 
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yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
rahoitusta, hallinnointia ja seurantaa 
koskevan asetuksen säännöksiä;

Or. fr

Tarkistus 51
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään 
elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen;

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään 
elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen; 
painottaa tässä yhteydessä, että 
maanomistuksen keskittymisen 
jatkuminen johtaa usein 
ihmisoikeusrikkomusten kasvuun, muun 
muassa kun ihmiset joutuvat siirtymään 
asuinsijoiltaan; korostaa, että 
maananastus johtaa luonnonvarojen, 
kuten veden käyttöoikeuksien, 
anastukseen;

Or. de

Tarkistus 52
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään 

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään 
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elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen;

elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen; 
korostaa, että olisi käynnistettävä 
osallistava prosessi sellaisen mekanismin 
perustamiseksi, jolla taataan 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
tehokas osallistuminen maananastukseen 
liittyvien toimintapolitiikkojen ja toimien 
kehittämiseen, täytäntöönpanoon ja 
seurantaan;

Or. en

Tarkistus 53
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään 
elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen;

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään 
elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen; 
kehottaa kaupan rajoittamiseen 
tapauksissa, joissa maananastuksen on 
havaittu olevan taustalla;

Or. ro

Tarkistus 54
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
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sovi yhteen minkään 
elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen;

sovi yhteen minkään 
elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen; pyytää 
EU:ta kannustamaan Afrikan johtajia 
vahvistamaan maaoikeuksia ja 
hyväksymään parempaa maahallintoa 
koskevia periaatteita;

Or. en

Tarkistus 55
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään 
elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen;

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa ja Afrikan hallitusten 
toimet, joilla on helpotettu ja edistetty 
maananastusta; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään 
elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen;

Or. es

Tarkistus 56
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään 
elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen;

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen kestäviä ruokajärjestelmiä 
koskevan tavoitteen kanssa ja vaarantaa 
Afrikan maaseutuyhteisöjen selviytymisen;
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Or. de

Tarkistus 57
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään 
elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen;

3. kehottaa osana kumppanuutta 
kehittämään pitkän aikavälin 
maatalousstrategian, jolla edistetään 
Afrikan ruokaturvaa ja joka on 
ympäristöystävällinen; muistuttaa, että 
maankäyttöoikeus on välttämätön 
ruokaturvan varmistamisen kannalta;

Or. fr

Tarkistus 58
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe 
Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään 
elintarvikeomavaraisuutta koskevan 
tavoitteen kanssa ja vaarantaa Afrikan 
maaseutuyhteisöjen selviytymisen;

3. tuomitsee maananastuksen 
laajuuden Afrikassa; muistuttaa, että 
maananastus on raaka käytäntö, joka ei 
sovi yhteen minkään ruokaturvaa 
koskevan tavoitteen kanssa ja vaarantaa 
Afrikan maaseutuyhteisöjen selviytymisen;

Or. en

Tarkistus 59
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että esimerkiksi 
laiduntamisoikeudet ja yhteislaitumet ovat 
perinteisiä maankäyttöoikeuksia, jotka 
perustuvat tapaoikeuteen eivätkä 
todistettuihin omistusoikeuksiin; 
painottaa kuitenkin, että näiden 
tapaoikeuksien suojeleminen on 
olennaisen tärkeää maaseudun väestölle;

Or. de

Tarkistus 60
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa noudattamaan 
vapaaehtoisia maa- ja 
luonnonvaraoikeuksien hyvää hallintaa 
koskevia ohjeistoja (VGGT) kaikissa 
hankkeissa, jossa edistetään 
maaoikeuksien suojelua, ja 
varmistamaan, että hankkeet eivät 
periaatteessa saisi vaarantaa 
pienviljelijöiden maaoikeuksia;

Or. de

Tarkistus 61
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää myönteisenä NaturAfrica-
aloitetta, jolla pyritään suojelemaan 
luonnonvaraisia kasveja ja eläimiä 
samalla, kun paikallisille ihmisille 
tarjotaan mahdollisuuksia "vihreillä" 
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aloilla.

Or. fr

Tarkistus 62
Annie Schreijer-Pierik

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. ottaa huomioon, että 
väestönkasvun ja elintarviketuotannon 
lisäämisen myötä maaseutualueet 
tarjoavat tulevaisuudessakin vakaita 
taloudellisia mahdollisuuksia nuorille.

Or. nl

Tarkistus 63
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. panee huolestuneena merkille, että 
raaka-aineiden hyödyntäminen Afrikassa 
pahentaa nykyisiä konflikteja ja luo uusia 
ja johtaa alkuperäisen maananastuksen 
lisäksi paikallisen väestön 
kaksinkertaiseen hyväksikäyttöön;

Or. de

Tarkistus 64
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita aktiivisesti tukemaan ja 
auttamaan kumppanuusmaita VGGT-
ohjeistojen ja kansainvälisten 
ihmisoikeusnormien mukaisesti ja 
soveltamaan vapaan, etukäteen 
annettavan ja tietoon perustuvan 
suostumuksen periaatetta laajamittaiseen 
maanhankintaan; kehottaa lisäksi EU:ta 
tukemaan kumppanuusmaita 
varallisuusoikeuden parantamisessa 
tunnustamalla naisten yleisen oikeuden 
olla täysimääräisiä maanomistajia;

Or. de

Tarkistus 65
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioille annettavaa julkista kehitysapua; 
kehottaa erityisesti lisäämään julkista tukea 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvälle kehitykselle;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia jatkamaan julkista kehitysapua 
Afrikan maille sekä lisäämään avoimuutta 
ja seurantaa erityisesti valtiosta 
riippumattomille järjestöille myönnettyjen 
varojen osalta; kehottaa erityisesti 
lisäämään julkista tukea biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyvälle kehitykselle; 
vaatii, että Afrikan maat käyttävät 
kehitysapua tehokkaasti siten, että 
tavoitteena on harjoittaa 
maatalouspolitiikkaa, jossa edistetään 
maatalousalan modernisointia 
koulutuksen ja uuden teknologian avulla;

Or. es

Tarkistus 66
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
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Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioille annettavaa julkista kehitysapua; 
kehottaa erityisesti lisäämään julkista tukea 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvälle kehitykselle;

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioille annettavaa julkista kehitysapua; 
kehottaa erityisesti lisäämään julkista tukea 
luonnonmukaiseen maatalouteen, 
ruokaturvaan, biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyvälle kehitykselle; on 
erittäin huolissaan ilmastokriisin 
vaikutuksesta, joka entisestään voimistaa 
ruokaturvaan kohdistuvia uhkia, 
erityisesti kuivuutta Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa, ja vaatii tukea 
afrikkalaisille viljelijöille, jotta heitä 
voidaan avustaa välttämättömässä 
sopeutumisessa ilmastokriisiin;

Or. en

Tarkistus 67
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioille annettavaa julkista kehitysapua; 
kehottaa erityisesti lisäämään julkista 
tukea biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvälle kehitykselle;

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioissa tehtävään kehitysyhteistyöhön 
kohdistettavia julkisia menoja; kehottaa 
erityisesti lisäämään julkisia 
kehitysyhteistyövaroja biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyvälle kehitykselle, ja 
korostaa julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien tuomia 
mahdollisuuksia, kun niihin osallistuu 
jäsenvaltioiden ja kumppanimaiden 
yrityksiä;
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Or. en

Tarkistus 68
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioille annettavaa julkista kehitysapua; 
kehottaa erityisesti lisäämään julkista tukea 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvälle kehitykselle;

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioille annettavaa julkista kehitysapua; 
kehottaa erityisesti lisäämään julkista tukea 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvälle kehitykselle; pitää erityisen 
tärkeänä maataloustuotteiden tuotantoa, 
jalostusta ja jakelua, jotka ovat Afrikassa 
keskeisiä talouden ja yhteiskunnan 
kulmakiviä ja auttavat myös rajoittamaan 
muuttoliikkeiden virtaa;

Or. ro

Tarkistus 69
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioille annettavaa julkista kehitysapua; 
kehottaa erityisesti lisäämään julkista tukea 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvälle kehitykselle;

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioille maatalouden tutkimukseen ja 
kehittämiseen annettavaa julkista 
kehitysapua nälän torjumiseksi; kehottaa 
erityisesti lisäämään julkista tukea 
ruokaturvaa koskeviin yhteistyötoimiin, 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvälle kehitykselle;

Or. en
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Tarkistus 70
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioille annettavaa julkista kehitysapua; 
kehottaa erityisesti lisäämään julkista tukea 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvälle kehitykselle;

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioille annettavaa julkista kehitysapua; 
kehottaa erityisesti lisäämään julkista tukea 
biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvälle kehitykselle ja sille, että 
maatalousekologia tunnustettaisiin 
kestävän maatalouden ja 
elintarvikejärjestelmien perustaksi;

Or. de

Tarkistus 71
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioille annettavaa julkista kehitysapua; 
kehottaa erityisesti lisäämään julkista 
tukea biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvälle kehitykselle;

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioille annettavan julkisen kehitysavun 
toimenpiteitä; kehottaa erityisesti 
parantamaan infrastruktuuria ja 
arvoketjuja paikallisten viljelijöiden osalta 
sekä lisäämään biologiseen 
monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyviä 
toimintapolitiikkoja;

Or. en

Tarkistus 72
Anne Sander
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vaatii jäsenvaltioita ja Euroopan 
unionia lisäämään merkittävästi Afrikan 
valtioille annettavaa julkista kehitysapua; 
kehottaa erityisesti lisäämään julkista 
tukea biologiseen monimuotoisuuteen ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
liittyvälle kehitykselle;

4. pyytää suuntaamaan julkisen 
kehitysavun sosiaalisiin, taloudellisiin ja 
ympäristöä koskeviin kehitystavoitteisiin 
ottaen erityisesti huomioon biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisen ja 
ilmastonmuutoksen sopeutumiseen 
liittyvät toimet;

Or. fr

Tarkistus 73
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa lisäämään Afrikan ja 
Euroopan välistä yhteistyötä maaseudun 
kehityskäytäntöjen osalta, varsinkin 
vaihtamalla soveltuvia, edullisia ja 
tehokkaita tekniikoita ja toimintamalleja, 
mukaan lukien elintarvikkeiden 
markkinointi ja jalostus, torjunta-
aineiden vaihtoehdot, peltometsäviljely ja 
yhteistyömallit sekä muut ratkaisut, jotka 
hyödyttävät pienviljelijöitä, 
pienviljelijäryhmiä ja yhteisöjä ilman, että 
luodaan riippuvuutta tuotantopanoksista 
tai veloista, ja jotka lisäävät 
muutosjoustavuutta ja 
riippumattomuutta; 

Or. fr

Tarkistus 74
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. painottaa, että huomattavan suuri 
osuus Afrikan työvoimasta saa 
pääasialliset tulonsa ja toimeentulonsa 
maatalouselintarvikkeiden tuotannosta, 
jalostuksesta ja jakelusta ja myös 
työllistyy suoraan näille aloille; korostaa, 
että useissa tapauksissa on kyse pien- ja 
perhetiloista, ja toteaa, että on tärkeää 
edistää ja tehostaa toimenpiteitä ja 
välineitä, joilla tuetaan tuotteiden laadun 
ja monipuolisuuden parantamista, 
maatalouskäytäntöjen nykyaikaistamista 
ja maanviljelijöiden, erityisesti nuorten 
viljelijöiden, selviytymiskyvyn 
vahvistamiseen tähtääviä toimia;

Or. en

Tarkistus 75
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on olemassa 
suojeluohjelmia, joissa tehdään 
yhteistyötä maanviljelijöiden kanssa 
vuokraamalla heidän maitaan 
luonnonsuojelutoimintaan, tarjotaan 
paikallisia työpaikkoja ja parannetaan 
rinnakkaiseloa luonnonvaraisten lajien 
kanssa; muistuttaa EU:n suunnitelmasta1 

a käynnistää NaturAfrica-aloite 
luonnonvaraisten eläinten ja kasvien sekä 
keskeisten ekosysteemien suojelemiseksi 
sekä työllistymismahdollisuuksien 
tarjoamiseksi paikallisväestölle vihreillä 
toimialoilla;
_________________
1 a Vuoteen 2030 ulottuva EU:n 
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biodiversiteettistrategia. Luonto takaisin 
osaksi elämäämme (COM(2020)0380 
final).

Or. en

Tarkistus 76
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. painottaa nuorten tyttöjen ja 
naisten merkittävää panosta 
maataloudelle ja maaseudun 
elinkeinoelämälle kaikkialla Afrikassa; 
pitää kuitenkin valitettavana, että monilla 
naisilla ei ole samoja oikeuksia kuin 
miehillä, heillä on heikommat 
mahdollisuudet hankkia maata ja he 
kohtaavat monia esteitä, jotka alentavat 
maatalouden tuottavuutta heidän 
osaltaan; pitää siksi ratkaisevan tärkeänä, 
että nuorten tyttöjen ja naisten 
vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan ja 
parannetaan Afrikassa;

Or. en

Tarkistus 77
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että EU:n on saatettava 
politiikkansa, erityisesti YMP ja 
kauppapolitiikka, sopusointuun 
kehityspolitiikkansa kanssa;

Or. fr
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Tarkistus 78
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden 
hyvinvointia.

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden 
hyvinvointia; pitää tarpeellisena, että EU 
alkaa tukea Afrikkaa nälän poistamista 
koskevan kestävän kehityksen tavoitteen 
saavuttamiseksi ja elintarviketarjontaa ja 
ruokaturvaa koskeviin haasteisiin 
vastaamiseksi; kehottaa komissiota 
käynnistämään 
maatalouskumppanuuksia koskevia 
järjestelyjä, joiden tarkoituksena on 
edistää luomuviljelyä ja paikallista 
tuotantoa samalla, kun otetaan huomioon 
biologista monimuotoisuutta koskevat 
näkökohdat;

Or. ro

Tarkistus 79
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
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maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden 
hyvinvointia.

maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden 
hyvinvointia; painottaa, että Afrikan 
trooppisilta alueilta peräisin olevia raaka-
aineita ja viljelykasveja, kuten 
palmuöljyä, kaakaota tai kahvia, on 
perinteisesti käytetty monimuotoisissa 
peltometsäviljelyjärjestelmissä, ja pitää 
valitettavana käytäntöä muuttaa tämä 
perinteinen viljelymuoto yhden lajin 
viljelmäksi, mikä köyhdyttää maaperää ja 
biologista monimuotoisuutta, vie 
enemmän maa-alaa ja heikentää 
paikallisyhteisöjen ravinnonsaantia. 

Or. en

Tarkistus 80
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden 
hyvinvointia.

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen, joka takaa kaikille ruoka- 
ja ravitsemusturvan ja parantaa kykyä 
selviytyä kriiseistä, erityisesti 
ilmastokriisistä, ja jolla edistetään 
terveellisen ruuan tuotantoa sekä 
maanviljelijöiden hyvinvointia; 
muistuttaa, että uudessa kumppanuudessa 
olisi laitettava etusijalle kaikenlaisen 
aliravitsemuksen poistaminen ja kestävän 
kehityksen tavoite 2 – nälän poistaminen;

Or. en

Tarkistus 81
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Anne Sander

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia 
luonnonmukaiseen maatalouteen, jolla 
edistetään terveellisen ruuan tuotantoa sekä 
maanviljelijöiden hyvinvointia.

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen, parannetaan 
niiden ruokaturvaa ja valmiuksia väestön 
ravintotarpeiden täyttämiseen - varsinkin 
proteiinin suhteen - tehdään 
maataloudesta näiden valtioiden 
integroituvan taloudellisen ja alueellisen 
kehityksen veturi ja tuetaan paikallista ja 
kestävää maataloutta, jolla edistetään 
terveellisen ruuan tuotantoa sekä 
maanviljelijöiden hyvinvointia.

Or. fr

Tarkistus 82
Claude Gruffat

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden 
hyvinvointia.

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden 
hyvinvointia; pyytää siirtämään EU:n 
yhteistyösopimusten painopisteen takaisin 
maatalouden kestävän kehityksen 
tukemiseen ja kolmansien maiden 
viljelijöiden omavaraisuuden 
saavuttamiseen;

Or. fr
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Tarkistus 83
Gilles Lebreton

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden 
hyvinvointia.

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen varmistamalla 
niiden asukkaiden oikeus ihmisarvoiseen 
elämään ja lisätään niiden mahdollisuuksia 
luonnonmukaiseen maatalouteen, jolla 
edistetään terveellisen ruuan tuotantoa sekä 
maanviljelijöiden hyvinvointia;

Or. fr

Tarkistus 84
Elsi Katainen, Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden 
hyvinvointia.

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja 
ravitsemukseen ja lisätään niiden 
mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen ja muihin innovatiivisiin 
viljelyjärjestelmiin, joilla edistetään 
kestävän ja terveellisen ruuan tuotantoa 
sekä maanviljelijöiden hyvinvointia;

Or. en

Tarkistus 85



AM\1208719FI.docx 45/55 PE653.993v01-00

FI

Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden 
hyvinvointia.

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen ja perheviljelmiin, joilla 
edistetään terveellisen ja turvallisen ruuan 
tuotantoa, tuotannon kasvua sekä 
maanviljelijöiden hyvinvointia.

Or. en

Tarkistus 86
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden 
hyvinvointia.

5. pyytää asettamaan EU:n ja Afrikan 
maatalouskumppanuudessa ensisijaiseksi 
tavoitteeksi sen, että taataan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen, jossa pidetään tärkeänä 
kestävää ruuan tuotantoa sekä 
maanviljelijöiden sosiaalista ja 
taloudellista hyvinvointia; 

Or. en

Tarkistus 87
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
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5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia 
luonnonmukaiseen maatalouteen, jolla 
edistetään terveellisen ruuan tuotantoa sekä 
maanviljelijöiden hyvinvointia.

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia kestävään 
maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa, ympäristön 
kunnioittamista ja viljelijöiden ja 
karjankasvattajien toiminnan 
kannattavuutta;

Or. es

Tarkistus 88
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus 
elintarvikeomavaraisuuteen ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden 
hyvinvointia.

5. kehottaa asettamaan EU:n ja 
Afrikan maatalouskumppanuudessa 
etusijalle sen, että varmistetaan Afrikan 
valtioiden oikeus ruokaan ja lisätään 
niiden mahdollisuuksia luonnonmukaiseen 
maatalouteen, jolla edistetään terveellisen 
ruuan tuotantoa sekä maanviljelijöiden 
hyvinvointia.

Or. de

Tarkistus 89
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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1) muistuttaa, että EU:n ja Afrikan 
yhteinen Afrikan maaseutua käsittelevä 
erityistyöryhmä laati vuonna 2018 
luettelon toimenpiteistä, joilla voidaan 
lisätä Afrikan omaa ruuan tuotantoa, ja 
kyseinen luettelo on edelleen yksi EU:n ja 
Afrikan kumppanuuden olennaisista 
peruselementeistä; 

Or. en

Tarkistus 90
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Eric Andrieu, Maria Noichl, Isabel 
Carvalhais

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita 
keskittymään yksityisen sektorin 
kumppanuuksissa ensisijaisesti 
paikalliseen yksityiseen sektoriin, 
erityisesti mikroyrityksiin sekä pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin, ja näistä 
yhteiskunnallisiin ja osuustoiminnallisiin 
yrityksiin, jotka edistävät kestävää 
kehitystä;  katsoo, että näihin yksityisen 
sektorin kanssa tehtäviin 
kumppanuussopimuksiin on sovellettava 
täsmällisiä valintaperusteita, niitä on 
valvottava julkisesti, ne on arvioitava ja 
niihin on voitava käyttää riippumattomia 
valitusmenettelyjä; katsoo, että yksityiselle 
sektorille annettavan tuen ehtona on 
oltava, että tuen saaja kunnioittaa 
ihmisoikeuksia ja tunnustaa oikeuden 
ruokaan ja että sidottu apu, jonka avulla 
eurooppalaiset yritykset voivat saada tätä 
rahoitusta, on suljettava pois; 

Or. en

Tarkistus 91
Marlene Mortler
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että kestävän kehityksen 
tavoitteet etenkin ruokaturvan 
saavuttaminen ja nälän poistamisen 
suhteen ovat jatkossa yhteinen painopiste; 
painottaa, että turvallisten ja kestävien 
maatalous- ja elintarvikejärjestelmien 
luomista olisi edistettävä 
ympäristöystävällisillä viljelykäytännöillä, 
paikallisella tuotannolla, koskemattomilla 
maaseutualueilla, biologisen 
monimuotoisuuden ja luonnonvarojen 
suojelulla sekä terveys- ja 
kasvinsuojelunormien käyttöönotolla;

Or. de

Tarkistus 92
Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tuomitsee EU:n 
kaksinaismoralistisen suhtautumisen 
torjunta-aineisiin ja käytännön sallia 
EU:ssa kiellettyjen vaarallisten aineiden 
vienti Afrikan valtioihin ja muihin 
kolmansiin maihin ja pyytää muuttamaan 
EU:n nykyisiä sääntöjä tällaisen 
oikeudellisen epäyhtenäisyyden, joka 
perustuu 22 vuotta sitten hyväksyttyyn 
Rotterdamin yleissopimukseen, 
poistamiseksi, sillä se ei ole vihreän 
kehityksen ohjelman hengen mukainen;

Or. en

Tarkistus 93
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Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että afrikkalaisilla 
maataloustuottajajärjestöillä ja 
maatalousosuuskunnilla voi olla tärkeä 
rooli maanviljelijöiden neuvotteluvoiman 
ja heidän tulojensa kasvattamisessa, 
välineiden ja palvelujen saatavuuden 
parantamisessa ja tuotteiden kaupan 
pitämiseen liittyvien riskien 
vähentämisessä;  katsoo, että 
afrikkalaisten ja eurooppalaisten 
järjestöjen välinen kokemusten vaihto 
toisi molemminpuolista hyötyä;

Or. en

Tarkistus 94
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
kattavan ennakko- ja jälkiarvioinnin 
YMP:n ja unionin kauppapolitiikan 
ulkoisista vaikutuksista käyttämällä 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
indikaattoreita; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että unionin 
maatalousvienti ei lisää muuttopaineita 
entisestään; 

Or. de

Tarkistus 95
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe 
Alieva-Veli, Elsi Katainen
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että EU:n ja Afrikan 
välinen kumppanuus hyödyttää molempia 
maanosia edistämällä 
markkinamahdollisuuksia, kokemusten 
vaihtoa, oikeudenmukaisia arvoketjuja 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämisen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen työkalujen ja 
toimenpiteiden saatavuutta ja niiden 
tukemista;

Or. en

Tarkistus 96
Annie Schreijer-Pierik

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että maatalous on edelleen 
kaikkein tärkeintä taloudellista toimintaa 
Afrikan nuorille ja sitä on suojattava 
tulevaisuudessa takaamalla omistusoikeus 
ja itsemääräämisoikeus;

Or. nl

Tarkistus 97
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa Afrikan alueellisten 
maatalouspolitiikkojen legitimiteettiä ja 
merkitystä keinona tukea koko maanosan 
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ruokaturvaa, maatilojen selviytymiskykyä, 
maaseudun kehittämistä ja kestävää 
ruuan tuotantoa.

Or. en

Tarkistus 98
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. muistuttaa, että naiset tekevät 
miltei puolet Afrikan maataloustyöstä1a 

mutta naisviljelijät ovat useimmiten 
pienviljelijöitä tai kotitarveviljelijöitä, 
joiden saatavilla ei ole tietoa, lainoja, 
maata tai verkostoja, joita tarvitaan, jotta 
voidaan kilpailla menestyksekkäästi 
globaaleilla markkinoilla; kehottaa tämän 
vuoksi kehitykseen suuntautunutta ja 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa 
kauppapolitiikkaa, joka perustuu 
kauppakumppaneiden yhtäläisiin 
oikeuksiin; painottaa, että EU:n 
maataloustuonti heikentää perinteisiä 
pientiloja ja uhkaa siten etenkin naisten 
toimeentuloa;
_________________
1a 
http://www.fao.org/gender/resources/info
graphics/the-female-face-of-farming/en/

Or. de

Tarkistus 99
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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5 b. tukee Afrikan maaseutua 
käsittelevän erityistyöryhmän ehdotusta 
perustaa Euroopan ja Afrikan välinen 
twinning-ohjelma, joka yhdistää EU:n 
jäsenvaltioiden ja afrikkalaisten 
kumppanimaiden maataloudesta 
vastaavat elimet, kuten 
maataloustuottajajärjestöt ja 
maatalousosuuskunnat sekä maaseudun 
nais- ja nuorisojärjestöt, ja jolla pyritään 
vaihtamaan hyviä käytäntöjä ja 
edistämään suhteita vahvasti 
sitoutuneiden ja samankaltaisten 
kumppanien välillä.

Or. en

Tarkistus 100
Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että 
maatalouselintarvikkeiden tuotantoa, 
jalostusta ja jakelua pidetään maaseudun 
työpaikkojen luomisen, koulutuksen ja 
alueellisen taloudellisen lähentymisen 
tärkeimpinä lähteinä, ja että keskeisinä 
muutosvoimina toimivien nuorten ja 
naisten on saatava lisää tukea;

Or. de

Tarkistus 101
Irène Tolleret

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. varoittaa riskistä, että joitakin 
covid-19-kriisin aikana kertyneitä 



AM\1208719FI.docx 53/55 PE653.993v01-00

FI

maatalouden ylijäämätuotteita kuten 
maitojauhetta viedään vähemmän 
kehittyneisiin maihin, joissa ne kilpailevat 
paikallisten tuotteiden kanssa ja 
aiheuttavat näin haittaa tuottajille, ja 
pyytää siksi Euroopan komissiota 
pohtimaan strategiaa varastojen 
purkamiseksi, jotta ehkäistään köyhien 
maiden paikallisille pientiloille aiheutuvat 
kielteiset vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 102
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että uudessa EU:n ja 
Afrikan välisessä kumppanuudessa on 
huomioitava kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen moninaiset roolit ja 
panostukset ja siten tarve ottaa ne 
mukaan poliittiseen ja toimintapoliittiseen 
vuoropuheluun kaikilla tasoilla sekä 
täytäntöönpanosuunnitelmien 
laatimiseen, seurantaan ja arviointiin;

Or. en

Tarkistus 103
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa painottamaan EU:n ja 
Afrikan välisessä kumppanuudessa 
voimakkaasti maatalouden ja maaseudun 
kehittämistä taloudellisen vakauden ja 
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elämänlaadun edistämiseksi 
maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 104
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa, että kotitarveviljelyn 
parissa työskentelevillä naisilla on uusia 
esteitä ruokaturvan ylläpidossa, sillä 
uusien kasvilajikkeiden suojaamista 
koskeva kansainvälinen yleissopimus 
(UPOV) tarjoaa vahvan suojan uusille 
kasvilajikkeille kauppasopimuksissa;

Or. de

Tarkistus 105
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kannustaa afrikkalaisia ja 
eurooppalaisia maatalousalan 
ammatillisia järjestöjä toimimaan 
yhteistyössä tehdäkseen tunnetuksi omaa 
rooliaan maatalouden kestävyyteen 
liittyviin haasteisiin vastaamisessa ja 
kehittääkseen arvoketjujen ja tuotannon 
organisointiin liittyvien käytäntöjen 
vaihtoa.

Or. en

Tarkistus 106
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Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. huomauttaa, että muutokset 
tapahtuvat Afrikassa parhaiten siten, että 
hyvästä hallinnosta ja tukien 
läpinäkyvästä jakamisesta palkitaan ja 
väärinkäytöksistä rangaistaan;

Or. de


