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Tarkistus 1
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana, että vuosien 
2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
uuden otsakkeen 3 tarkistettua 
enimmäismäärää koskevassa ehdotuksessa 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tärkeimpiä menoluokkia, kuten suoria 
tukia, markkinatoimenpiteitä ja maaseudun 
kehittämistä, todennäköisesti leikataan 
vuonna 2021; palauttaa mieliin aiemmat 
päätöslauselmansa, joissa kehotettiin 
säilyttämään YMP:n rahoitus vähintään 
nykyisellä tasolla;

1. pitää valitettavana, että vuosien 
2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
uuden otsakkeen 3 tarkistettua 
enimmäismäärää koskevassa ehdotuksessa 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tärkeimpiä menoluokkia, kuten suoria 
tukia, markkinatoimenpiteitä ja maaseudun 
kehittämistä, todennäköisesti leikataan 
vuonna 2021; palauttaa mieliin aiemmat 
päätöslauselmansa, joissa kehotettiin 
säilyttämään YMP:n rahoitus vähintään 
nykyisellä tasolla; huomauttaa, että moni 
maatalouden ala on kärsinyt pahoin 
covid-19-epidemiasta ja että mahdolliset 
leikkaukset johtavat kriisin syvenemiseen 
ja laajenevat myös muille aloille;

Or. ro

Tarkistus 2
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana, että vuosien 
2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
uuden otsakkeen 3 tarkistettua 
enimmäismäärää koskevassa ehdotuksessa 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tärkeimpiä menoluokkia, kuten suoria 
tukia, markkinatoimenpiteitä ja maaseudun 
kehittämistä, todennäköisesti leikataan 
vuonna 2021; palauttaa mieliin aiemmat 
päätöslauselmansa, joissa kehotettiin 
säilyttämään YMP:n rahoitus vähintään 
nykyisellä tasolla;

1. pitää valitettavana, että vuosien 
2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
uuden otsakkeen 3 tarkistettua 
enimmäismäärää koskevassa ehdotuksessa 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tärkeimpiä menoluokkia, kuten suoria 
tukia, markkinatoimenpiteitä ja maaseudun 
kehittämistä, todennäköisesti leikataan 
vuonna 2021; palauttaa mieliin aiemmat 
päätöslauselmansa, joissa kehotettiin 
säilyttämään YMP:n rahoitus vähintään 
nykyisellä tasolla; muistuttaa tässä 
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yhteydessä erityisesti ruoan ja 
maanviljelyn tulevaisuudesta 30. 
toukokuuta 2018 antamastaan 
päätöslauselmasta1 a, jossa se edellytti, 
että mikään maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen talousarvioon tehtävä 
leikkaus ei saa johtaa vähemmän 
kunnianhimoisiin tavoitteisiin;
_________________
1 a Hyväksytyt tekstit, 30.5.2018, 
P8_TA(2018)0224.

Or. en

Tarkistus 3
Anne Sander

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana, että vuosien 
2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
uuden otsakkeen 3 tarkistettua 
enimmäismäärää koskevassa ehdotuksessa 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tärkeimpiä menoluokkia, kuten suoria 
tukia, markkinatoimenpiteitä ja maaseudun 
kehittämistä, todennäköisesti leikataan 
vuonna 2021; palauttaa mieliin aiemmat 
päätöslauselmansa, joissa kehotettiin 
säilyttämään YMP:n rahoitus vähintään 
nykyisellä tasolla;

1. pitää valitettavana, että vuosien 
2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
uuden otsakkeen 3 tarkistettua 
enimmäismäärää koskevassa ehdotuksessa 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tärkeimpiä menoluokkia, kuten suoria 
tukia, markkinatoimenpiteitä ja maaseudun 
kehittämistä, todennäköisesti leikataan 
vuonna 2021; palauttaa mieliin aiemmat 
päätöslauselmansa, joissa kehotettiin 
säilyttämään YMP:n rahoitus ajanjaksolla 
2021–2027 vähintään nykyisellä tasolla;

Or. fr

Tarkistus 4
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana, että vuosien 
2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
uuden otsakkeen 3 tarkistettua 
enimmäismäärää koskevassa ehdotuksessa 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tärkeimpiä menoluokkia, kuten suoria 
tukia, markkinatoimenpiteitä ja maaseudun 
kehittämistä, todennäköisesti leikataan 
vuonna 2021; palauttaa mieliin aiemmat 
päätöslauselmansa, joissa kehotettiin 
säilyttämään YMP:n rahoitus vähintään 
nykyisellä tasolla;

1. pitää valitettavana, että vuosien 
2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
uuden otsakkeen 3 tarkistettua 
enimmäismäärää koskevassa ehdotuksessa 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tärkeimpiä menoluokkia, kuten suoria 
tukia, markkinatoimenpiteitä ja maaseudun 
kehittämistä, todennäköisesti leikataan 
vuonna 2021; palauttaa mieliin aiemmat 
päätöslauselmansa, joissa kehotettiin 
säilyttämään YMP:n rahoitus reaalisesti 
vähintään nykyisellä tasolla;

Or. en

Tarkistus 5
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta puolesta
Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää valitettavana, että vuosien 
2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
uuden otsakkeen 3 tarkistettua 
enimmäismäärää koskevassa ehdotuksessa 
yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 
tärkeimpiä menoluokkia, kuten suoria 
tukia, markkinatoimenpiteitä ja maaseudun 
kehittämistä, todennäköisesti leikataan 
vuonna 2021; palauttaa mieliin aiemmat 
päätöslauselmansa, joissa kehotettiin 
säilyttämään YMP:n rahoitus vähintään 
nykyisellä tasolla;

1. pitää erittäin valitettavana, että 
vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen uuden otsakkeen 3 
tarkistettua enimmäismäärää koskevassa 
ehdotuksessa yhteisen maatalouspolitiikan 
(YMP) tärkeimpiä menoluokkia, kuten 
suoria tukia, markkinatoimenpiteitä ja 
maaseudun kehittämistä, todennäköisesti 
leikataan vuonna 2021; palauttaa mieliin 
aiemmat päätöslauselmansa, joissa 
kehotettiin säilyttämään YMP:n rahoitus 
vähintään nykyisellä tasolla;

Or. en

Tarkistus 6
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa parlamentin kantaa, 
jonka mukaan seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen olisi sisällytettävä 
oikeudellisesti sitova ilmastomenoja 
koskeva 30 prosentin tavoite sekä 
biologiseen monimuotoisuuteen liittyvä 
10 prosentin menotavoite; korostaa siksi, 
että molempien menotavoitteiden kohdalla 
olisi hyväksyttävä nopeasti avoin, kattava 
ja merkityksellinen seurantamenetelmä, 
jota mukautetaan tarvittaessa 
monivuotisen rahoituskehyksen 
välitarkistuksen yhteydessä; tähdentää, 
että vuosi 2021 ilman riittäviä ilmastoon 
ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä 
menoja ja luotettavaa seurantaa uhkaa 
estää kyseisten tavoitteiden saavuttamisen 
koko seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen ajan;

Or. en

Tarkistus 7
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on yhtä mieltä vuoden 2021 
talousarvioesityksen1 a osalta siitä, että se, 
että YMP:n viimeisintä uudistusta aletaan 
soveltaa vasta vuoden 2021 jälkeen, ei saa 
tapahtua Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman kustannuksella; toivoo, että 
vaikka YMP:tä vuonna 2021 edelleen 
toteutetaan vuosien 2014–2020 sääntöjen 
mukaan, käytännössä sovellettavat 
valinnat ja toimenpiteet johtavat 
myönteisempiin muutoksiin ja kohti 
aidosti kestävää siirtymää, mukaan 
luettuina maanviljelijöiden etu, 
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elintarviketurvallisuus ja unionin 
maatalouden tulevaisuus;
_________________
1 a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/2020-02-24_12h30_-_soe2021_-_ full_-
_v3.pdf

Or. en

Tarkistus 8
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. panee merkille, että Next 
Generation EU -
maksusitoumusmääräraha 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina 
vuoden 2021 talousarviossa on 211 
miljardia euroa; toteaa jossakin määrin 
huolestuneena, että kyseinen määrä 
vastaa noin 126:ta prosenttia 
tavanomaisista unionin talousarvion 
maksusitoumusmäärärahoista mutta 
parlamentaarinen valvonta ei ole samalla 
tasolla; vaatii erityisesti, että sekä Next 
Generation EU -välineeseen että yleiseen 
talousarvioon sovelletaan 30 prosentin 
menotavoitetta ilmaston osalta ja 10 
prosentin menotavoitetta biologisen 
monimuotoisuuden osalta;

Or. en

Tarkistus 9
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos



PE655.968v01-00 8/40 AM\1211985FI.docx

FI

1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. painottaa, että maaseuturahastoon 
myönnettyjen Next Generation EU -
varojen pitäisi olla käytettävissä saman 
aikataulun mukaan kuin muihinkin Next 
Generation EU -tuettuihin ohjelmiin 
myönnettyjen varojen, ottaen huomioon, 
kuinka kiireellistä on tästä uudesta 
välineestä maksettujen unionin 
sitoumusten aikaistettu käyttöönotto;

Or. en

Tarkistus 10
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta puolesta
Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että maatalouden 
maksusitoumusmäärärahat ovat 55 182 
miljoonaa euroa ja maksumäärärahat 54 
879,9 miljoonaa euroa; on huolissaan 
Euroopan maatalouden tukirahaston 
(maataloustukirahasto) määrärahojen 
jyrkästä vähenemisestä (-3 231 miljoonaa 
euroa maksusitoumusmäärärahoina ja -3 
215 miljoonaa euroa maksumäärärahoina) 
verrattuna varainhoitovuoden 2020 
talousarvioon; panee merkille, että 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
maksusitoumusmäärärahoja on lisätty 15 
002,9 miljoonaan euroon (+ 2,1 
prosenttia) ja maksumäärärahoja 14 715 
miljoonaan euroon (+ 12,2 prosenttia) 
varainhoitovuoden 2020 talousarvioon 
verrattuna; panee merkille 753,9 
miljoonan euron nettosiirron 
maataloustukirahastosta 
maaseuturahastoon;

2. panee merkille, että maatalouden 
maksusitoumusmäärärahat ovat 55 182 
miljoonaa euroa ja maksumäärärahat 
54 879,9 miljoonaa euroa; on huolissaan 
Euroopan maatalouden tukirahaston 
(maataloustukirahasto) määrärahojen 
jyrkästä vähenemisestä (-3 231 miljoonaa 
euroa maksusitoumusmäärärahoina ja -
3 215 miljoonaa euroa 
maksumäärärahoina) verrattuna 
varainhoitovuoden 2020 talousarvioon; 
panee merkille 753,9 miljoonan euron 
nettosiirron maataloustukirahastosta 
maaseuturahastoon; pyytää lisäämään 
maataloustukirahaston 
maksusitoumusmäärärahoja 3 231 
miljoonasta eurosta 54 413 miljoonaan 
euroon, jottei YMP:n menoja vähennetä 
vuoteen 2020 verrattuna;
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Or. en

Tarkistus 11
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että maatalouden 
maksusitoumusmäärärahat ovat 55 182 
miljoonaa euroa ja maksumäärärahat 54 
879,9 miljoonaa euroa; on huolissaan 
Euroopan maatalouden tukirahaston 
(maataloustukirahasto) määrärahojen 
jyrkästä vähenemisestä (-3 231 miljoonaa 
euroa maksusitoumusmäärärahoina ja -3 
215 miljoonaa euroa maksumäärärahoina) 
verrattuna varainhoitovuoden 2020 
talousarvioon; panee merkille, että 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
maksusitoumusmäärärahoja on lisätty 15 
002,9 miljoonaan euroon (+ 2,1 prosenttia) 
ja maksumäärärahoja 14 715 miljoonaan 
euroon (+ 12,2 prosenttia) 
varainhoitovuoden 2020 talousarvioon 
verrattuna; panee merkille 753,9 miljoonan 
euron nettosiirron maataloustukirahastosta 
maaseuturahastoon;

2. panee merkille, että maatalouden 
maksusitoumusmäärärahat ovat 55 182 
miljoonaa euroa ja maksumäärärahat 54 
879,9 miljoonaa euroa; on huolissaan 
Euroopan maatalouden tukirahaston 
(maataloustukirahasto) määrärahojen 
jyrkästä -7,4 prosentin vähenemisestä (-3 
231 miljoonaa euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja -3 215 
miljoonaa euroa maksumäärärahoina) 
verrattuna varainhoitovuoden 2020 
talousarvioon; panee merkille, että 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto) 
maksusitoumusmäärärahoja on lisätty 
15 002,9 miljoonaan euroon (+ 2,1 
prosenttia) ja maksumäärärahoja 
14 715 miljoonaan euroon (+ 12,2 
prosenttia) varainhoitovuoden 2020 
talousarvioon verrattuna; panee merkille 
753,9 miljoonan euron nettosiirron 
maataloustukirahastosta 
maaseuturahastoon;

Or. en

Tarkistus 12
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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2 a. huomauttaa, että meneillään oleva 
covid-19-pandemia on tuonut esille, 
kuinka strategisen tärkeässä asemassa 
maatalous on elintarvikekriisin 
välttämisessä, sillä se tuottaa turvallisia, 
korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia 
elintarvikkeita; painottaa, että 
elintarvikeketjun turvallisuus, kestävyys 
ja kriisinsietokyky edellyttävät 
lisäinvestointeja viljelijöille, 
osuuskunnille ja pienille ja keskisuurille 
yrityksille maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 13
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pyytää, että 
markkinatoimenpiteisiin myönnetään 
lisämäärärahoja, jotta taataan riittävien 
toimien vaivaton käyttöönotto, jos ilmenee 
ylimääräisiä markkinahäiriöitä covid-19-
epidemian ja etenkin Yhdistyneen 
kuningaskunnan unionista eroamisen 
vuoksi;

Or. en

Tarkistus 14
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. muistuttaa myös, että komission 
arvioinnissa YMP:n katsottiin olevan 
asianmukainen kehys Euroopan vihreän 



AM\1211985FI.docx 11/40 PE655.968v01-00

FI

kehityksen ohjelman tavoitteiden 
kehittämiselle; toteaa näin ollen, että 
lisääntyneet kestävyysvaatimukset 
edellyttävät riittävää rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 15
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa antamaan 
unionille mahdollisuuden täyttää 
sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismille ja oikeudenmukaisen 
siirtymän rahastolle, joista maatalousalan 
on saatava merkittävää hyötyä, jotta se voi 
saavuttaa Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet; toteaa, että 
lisääntyneet kestävyysvaatimukset 
edellyttävät riittävää rahoitusta; kiinnittää 
huomiota siihen, että covid-19-kriisi on 
korostanut unionin elintarviketuotannon ja 
-tarjonnan merkitystä; muistuttaa, että 
elintarviketurva ja elintarvikeketjun 
kestävyys edellyttävät investointeja ja 
tukea viljelijöille ja pienille ja keskisuurille 
yrityksille maaseutualueilla;

3. kehottaa neuvostoa antamaan 
unionille mahdollisuuden täyttää 
sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille ja 
ympäristönsuojelulle, joista maatalousalan 
on saatava merkittävää hyötyä, jotta se voi 
saavuttaa Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteet; toteaa, että 
lisääntyneet kestävyysvaatimukset 
edellyttävät riittävää rahoitusta; kiinnittää 
huomiota siihen, että covid-19-kriisillä on 
ollut vakava vaikutus moniin unionin 
maatiloihin ja se on korostanut unionin 
elintarviketuotannon ja -tarjonnan 
merkitystä; muistuttaa, että 
elintarvikeomavaraisuus ja 
elintarvikeketjun kestävyys edellyttävät 
investointeja ja tukea viljelijöille ja pienille 
ja keskisuurille yrityksille 
maaseutualueilla, etenkin köyhillä 
alueilla; korostaa tämän vuoksi, että sekä 
covid-19-epidemia ja ilmasto- ja 
biodiversiteettikriisit osoittavat, että 
voimakasta maaseuturahastoa tarvitaan;

Or. en

Tarkistus 16
Salvatore De Meo
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa antamaan 
unionille mahdollisuuden täyttää 
sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, 
joista maatalousalan on saatava 
merkittävää hyötyä, jotta se voi saavuttaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet; toteaa, että lisääntyneet 
kestävyysvaatimukset edellyttävät riittävää 
rahoitusta; kiinnittää huomiota siihen, että 
covid-19-kriisi on korostanut unionin 
elintarviketuotannon ja -tarjonnan 
merkitystä; muistuttaa, että elintarviketurva 
ja elintarvikeketjun kestävyys edellyttävät 
investointeja ja tukea viljelijöille ja pienille 
ja keskisuurille yrityksille 
maaseutualueilla;

3. kehottaa neuvostoa antamaan 
unionille mahdollisuuden täyttää 
sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, 
joista maatalousalan on saatava 
merkittävää hyötyä, jotta se voi saavuttaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet; painottaa, että 
maataloustoiminnan 
kestävyysvaatimusten vahvistaminen, jotta 
autetaan vuoden 2030 ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamisessa, 
edellyttää merkittäviä investointeja 
viljelijöiltä tuottavuuden ja tulojen laskun 
välttämiseksi korkeampien kustannusten 
vuoksi, ja että tätä ei voida saavuttaa 
ilman riittävää rahoitusta YMP:stä; 
kiinnittää huomiota siihen, että covid-19-
kriisi on korostanut unionin 
elintarviketuotannon ja -tarjonnan 
merkitystä; muistuttaa, että elintarviketurva 
ja elintarvikeketjun kestävyys edellyttävät 
investointeja ja tukea viljelijöille ja pienille 
ja keskisuurille yrityksille 
maaseutualueilla;

Or. it

Tarkistus 17
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa antamaan 
unionille mahdollisuuden täyttää 

3. kehottaa neuvostoa antamaan 
unionille mahdollisuuden täyttää 
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sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, 
joista maatalousalan on saatava 
merkittävää hyötyä, jotta se voi saavuttaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet; toteaa, että lisääntyneet 
kestävyysvaatimukset edellyttävät riittävää 
rahoitusta; kiinnittää huomiota siihen, että 
covid-19-kriisi on korostanut unionin 
elintarviketuotannon ja -tarjonnan 
merkitystä; muistuttaa, että 
elintarviketurva ja elintarvikeketjun 
kestävyys edellyttävät investointeja ja 
tukea viljelijöille ja pienille ja keskisuurille 
yrityksille maaseutualueilla;

sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille ja 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle; 
toteaa, että lisääntyneet 
kestävyysvaatimukset edellyttävät riittävää 
rahoitusta ja merkittävästi parempaa 
perustasoa; kiinnittää huomiota siihen, että 
samalla kun covid-19-kriisi on korostanut 
unionin elintarviketuotannon ja -tarjonnan 
merkitystä, se, ettei ole onnistuttu 
mukautumaan ilmastonmuutokseen ja 
hillitsemään sitä, katsotaan vakavimmaksi 
uhkaksi vuosikausiin, ja puolet 
suurimmista kohtaamistamme uhkista 
ovat ympäristöuhkia1 a; muistuttaa, että 
nämä haasteet edellyttävät investointeja, 
riippumatonta neuvontaa ja tietämyksen 
siirtoa sekä muunlaista tukea viljelijöille, 
muille maankäyttäjille ja pienille ja 
keskisuurille yrityksille maaseutualueilla;

_________________
1 a Global Risk Reports - Vuosien 2018, 
2019 ja 2020 raporteissa asetetaan 
ilmastokriisi kymmenen suurimman 
uhkan joukkoon, ja vuosien 2019 ja 2020 
raporteissa se on ensimmäisellä tilalla. 
Kaikissa kolmessa raportissa asetetaan 
viisi ympäristöuhkaa, mukaan luettuna 
biodiversiteetin väheneminen 
(kolmannella tilalla vuonna 2020) 
vakavimpien uhkien joukkoon sekä 
vaikutusten että todennäköisyyden 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 18
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa antamaan 
unionille mahdollisuuden täyttää 
sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, 
joista maatalousalan on saatava 
merkittävää hyötyä, jotta se voi saavuttaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet; toteaa, että lisääntyneet 
kestävyysvaatimukset edellyttävät riittävää 
rahoitusta; kiinnittää huomiota siihen, 
että covid-19-kriisi on korostanut unionin 
elintarviketuotannon ja -tarjonnan 
merkitystä; muistuttaa, että 
elintarviketurva ja elintarvikeketjun 
kestävyys edellyttävät investointeja ja 
tukea viljelijöille ja pienille ja 
keskisuurille yrityksille maaseutualueilla;

3. kehottaa sen vuoksi neuvostoa 
antamaan unionille mahdollisuuden täyttää 
sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, 
joista maatalousalan on saatava 
merkittävää hyötyä, jotta se voi saavuttaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet; painottaa, että Next Generation 
EU -välineestä annettava tuki näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi maaseudun 
kehittämisen osalta on asetettava 
saataville mahdollisimman pian vuodesta 
2021 alkaen;

Or. en

Tarkistus 19
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa antamaan 
unionille mahdollisuuden täyttää 
sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, 
joista maatalousalan on saatava 
merkittävää hyötyä, jotta se voi saavuttaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet; toteaa, että lisääntyneet 
kestävyysvaatimukset edellyttävät riittävää 
rahoitusta; kiinnittää huomiota siihen, että 

3. kehottaa neuvostoa antamaan 
unionille mahdollisuuden täyttää 
sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, 
joista maatalousalan on saatava 
merkittävää hyötyä, jotta se voi saavuttaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet; toteaa, että lisääntyneet 
kestävyysvaatimukset edellyttävät riittävää 
rahoitusta; kiinnittää huomiota siihen, että 
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covid-19-kriisi on korostanut unionin 
elintarviketuotannon ja -tarjonnan 
merkitystä; muistuttaa, että elintarviketurva 
ja elintarvikeketjun kestävyys edellyttävät 
investointeja ja tukea viljelijöille ja pienille 
ja keskisuurille yrityksille 
maaseutualueilla;

covid-19-kriisi on korostanut unionin 
elintarviketuotannon ja -tarjonnan 
merkitystä; painottaa tarvetta parantaa 
mahdollisuuksia saada rahoitusta 
maatalouden huipputeknologian 
hankintaan; muistuttaa, että 
elintarviketurva ja elintarvikeketjun 
kestävyys ovat painopistealue ja 
edellyttävät investointeja ja tukea 
viljelijöille ja pienille ja keskisuurille 
yrityksille maaseutualueilla;

Or. ro

Tarkistus 20
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta puolesta
Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa antamaan 
unionille mahdollisuuden täyttää 
sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, 
joista maatalousalan on saatava 
merkittävää hyötyä, jotta se voi saavuttaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet; toteaa, että lisääntyneet 
kestävyysvaatimukset edellyttävät riittävää 
rahoitusta; kiinnittää huomiota siihen, että 
covid-19-kriisi on korostanut unionin 
elintarviketuotannon ja -tarjonnan 
merkitystä; muistuttaa, että elintarviketurva 
ja elintarvikeketjun kestävyys edellyttävät 
investointeja ja tukea viljelijöille ja pienille 
ja keskisuurille yrityksille 
maaseutualueilla;

3. kehottaa neuvostoa antamaan 
unionille, kuten parlamentin aiemmassa 
päätöslauselmassa pyydettiin, 
mahdollisuuden täyttää sitoumuksensa 
tarjoamalla realistisen määrän rahoitusta 
turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, 
joista maatalousalan on saatava 
merkittävää hyötyä, jotta se voi saavuttaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
kunnianhimoiset tavoitteet; toteaa, että 
lisääntyneet kestävyysvaatimukset 
edellyttävät riittävää rahoitusta; kiinnittää 
huomiota siihen, että covid-19-kriisi on 
korostanut unionin elintarviketuotannon ja 
-tarjonnan merkitystä; muistuttaa, että 
elintarvikeomavaraisuus, elintarviketurva 
ja elintarvikeketjun kestävyys edellyttävät 
investointeja ja tukea viljelijöille ja pienille 
ja keskisuurille yrityksille maaseutualueilla 
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ja syrjäisimmillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 21
Maria Noichl, Carmen Avram

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa antamaan 
unionille mahdollisuuden täyttää 
sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, 
joista maatalousalan on saatava 
merkittävää hyötyä, jotta se voi saavuttaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet; toteaa, että lisääntyneet 
kestävyysvaatimukset edellyttävät riittävää 
rahoitusta; kiinnittää huomiota siihen, että 
covid-19-kriisi on korostanut unionin 
elintarviketuotannon ja -tarjonnan 
merkitystä; muistuttaa, että elintarviketurva 
ja elintarvikeketjun kestävyys edellyttävät 
investointeja ja tukea viljelijöille ja pienille 
ja keskisuurille yrityksille 
maaseutualueilla;

3. kehottaa neuvostoa antamaan 
unionille mahdollisuuden täyttää 
sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, 
joista maatalousalan on saatava 
merkittävää hyötyä, jotta se voi saavuttaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet; toteaa, että lisääntyneet 
kestävyysvaatimukset edellyttävät riittävää 
rahoitusta; kiinnittää huomiota siihen, että 
covid-19-kriisi on korostanut unionin 
alueellisen elintarviketuotannon ja -
tarjonnan ensisijaista merkitystä; 
muistuttaa, että elintarviketurva ja 
elintarvikeketjun kestävyys edellyttävät 
investointeja ja tukea viljelijöille ja pienille 
ja keskisuurille yrityksille 
maaseutualueilla;

Or. de

Tarkistus 22
Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa neuvostoa antamaan 3. kehottaa neuvostoa antamaan 
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unionille mahdollisuuden täyttää 
sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, 
joista maatalousalan on saatava 
merkittävää hyötyä, jotta se voi saavuttaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet; toteaa, että lisääntyneet 
kestävyysvaatimukset edellyttävät riittävää 
rahoitusta; kiinnittää huomiota siihen, että 
covid-19-kriisi on korostanut unionin 
elintarviketuotannon ja -tarjonnan 
merkitystä; muistuttaa, että elintarviketurva 
ja elintarvikeketjun kestävyys edellyttävät 
investointeja ja tukea viljelijöille ja pienille 
ja keskisuurille yrityksille 
maaseutualueilla;

unionille mahdollisuuden täyttää 
sitoumuksensa tarjoamalla riittävästi 
rahoitusta turvalliselle ja laadukkaalle 
elintarvikehuollolle, ilmastotoimille, 
ympäristönsuojelulle sekä 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismille 
ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastolle, 
joista maatalousalan on saatava 
merkittävää hyötyä, jotta se voi saavuttaa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
kunnianhimoiset tavoitteet; toteaa, että 
lisääntyneet kestävyysvaatimukset 
edellyttävät riittävää rahoitusta; kiinnittää 
huomiota siihen, että covid-19-kriisi on 
korostanut unionin elintarviketuotannon ja 
-tarjonnan merkitystä; muistuttaa, että 
elintarviketurva ja elintarvikeketjun 
kestävyys edellyttävät investointeja ja 
tukea viljelijöille ja pienille ja keskisuurille 
yrityksille maaseutualueilla;

Or. hr

Tarkistus 23
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen lausunnon 
nro 5/20201 a mukaan oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston tuloksellisuuden ja 
rahoituksen välinen yhteys on 
suhteellisen heikko ja merkittävänä 
riskinä on, että epäonnistuneesti 
toteutetun siirtymän rahoittamiseen 
osoitetaan lisävaroja toistuvasti; 
painottaa, että perusteellinen 
tarveanalyysi tukisi kuitenkin EU:n 
taloudellisten resurssien parempaa 
kohdentamista sekä tavoitteiden 
kohdentamista;
_________________
1 a Lausunto 5/2020 (annettu Euroopan 
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unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
288 artiklan 4 kohdan ja 322 artiklan 
1 kohdan a alakohdan nojalla) komission 
14. tammikuuta 2020 ja 28. toukokuuta 
2020 esittämistä ehdotuksista Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
perustamisesta (2020/0006 (COD)), 
saatavilla osoitteessa 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/OP20_05/OP20_05_FI.pdf

Or. en

Tarkistus 24
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että POSEI-
ohjelmasta vähennetään 9 miljoonaa 
euroa, mikä on 3,9 prosentin vähennys, 
huolimatta komission eri sitoumuksista 
säilyttää tukimäärät unionin 
syrjäisimmillä alueilla;

Or. fr

Tarkistus 25
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvien menojen 
seurannassa on käynyt ilmi, että YMP:n 
osuus EU:n kaikkien välineiden 
kokonaistuesta on noin 75 prosenttia1 a; 
painottaa tilintarkastustuomioistuimen 
johtopäätöstä, joka mukaan tapa, jolla 
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komissio seuraa biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyviä menoja EU:n 
talousarviossa, ei ole luotettava1 b; 
painottaa, että YMP:n suorien tukien 
vaikutus on vähäistä tai siitä ei ole tietoa 
ja että komissio ja jäsenvaltiot ovat 
suosineet vaikutukseltaan vähäisempiä 
maaseudun kehittämistoimenpiteitä; 
vaatii komissiota kiireellisesti 
parantamaan biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyvien menojen 
seurantaa ja arvioimaan objektiivisesti 
todellista osuuttaan biologisen 
monimuotoisuuden vähenemisen 
pysäyttämisessä;
_________________
1 a Esitys Euroopan unionin yleiseksi 
talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019; 
Esitys Euroopan unionin yleiseksi 
talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf
1 b 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_13/SR_Biodiversity_on_far
mland_FI.pdf

Or. en

Tarkistus 26
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että maataloustuotteiden 
menekinedistämiseen myönnettyjen 
määrärahojen väheneminen (-4 
miljoonaa eli 2,1 prosentin vähennys) ja 
se, kuinka vähän määrärahoja on 
myönnetty maatalousmarkkinoiden 
interventiotoimenpiteisiin, kuten 
yksityiseen varastointiin ja julkisiin 
interventioihin (10 miljoonaa euroa), 
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vaikuttavat irrallisilta 
maatalousmarkkinoiden tilanteesta, joka 
on edelleen epävakaa, sekä tarpeesta 
elvyttää maataloustuotteiden tuotanto ja 
kulutus sisämarkkinoilla ja yhteisön 
ulkopuolisilla markkinoilla;

Or. fr

Tarkistus 27
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. korostaa, että 
tilintarkastustuomioistuin piti 
epärealistisena arviota siitä, miten 
YMP:llä edistetään ilmastonmuutokseen 
liittyviä tavoitteita, ja totesi, että YMP:n 
vaikutuksen yliarvioiminen voisi johtaa 
muilla politiikanaloilla vähäisempään 
rahoitukseen, mikä vähentäisi 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 
siihen sopeutumiseen osoitettujen EU:n 
varojen kokonaismäärää1 a; kehottaa 
komissiota arvioimaan objektiivisesti 
YMP:n osuutta ilmastotavoitteisiin osana 
johdonmukaisia, täydentäviä ja 
kunnianhimoisia toimia unionin tasolla;
_________________
1 a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/RW20_01/RW_Tracking_climate_
spending_FI.pdf

Or. en

Tarkistus 28
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. painottaa, että ilman maatalouden 
kriisivarauksen rahoituksen ja toiminnan 
kunnianhimoista tarkistamista unionilla 
ei ole tehokkaita ja nopeita keinoja 
vastata tuleviin markkinahäiriöihin; 
vahvistaa näin ollen parlamentin 
ehdotuksen tarkistaa maatalouden 
kriisivarauksen rahoitusta ja toimintaa 
YMP:n siirtymäasetuksen neuvottelujen 
yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 29
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. panee merkille ja pitää 
valitettavana, että yleisessä 
talousarvioesityksessä 2021 ei ilmoiteta 
eri välineiden osuutta, mukaan luettuna 
YMP:tä, biologisen monimuotoisuuden 
rahoituksessa; toistaa, että unionin olisi 
myös seurattava biologiseen 
monimuotoisuuteen liittyviä menoja, jotta 
täytetään sen biologista monimuotoisuutta 
koskevasta yleissopimuksesta johtuvat 
raportointivelvollisuudet;

Or. en

Tarkistus 30
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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3 d. pyytää, että osa maaseuturahaston 
elpymissuunnitelman määrärahoista 
vuosille 2022, 2023 ja 2024 voitaisiin 
käyttää ennakkoina vuodesta 2021 
alkaen, jotta unionin ja maaseutualueiden 
maataloussektori saataisiin elpymään;

Or. fr

Tarkistus 31
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota, kun se tarkistaa 
talousarvioesitystä oikaisukirjelmällä, 
sitoutumaan mukauttamaan lukujaan, jotta 
voidaan puuttua markkinakriisiin tietyillä 
keskeisillä aloilla, joihin covid-19-kriisi on 
vaikuttanut kielteisesti;

4. pyytää komissiota, kun se tarkistaa 
talousarvioesitystä oikaisukirjelmällä, 
sitoutumaan mukauttamaan lukujaan, jotta 
voidaan puuttua markkinakriisiin tietyillä 
keskeisillä aloilla, joihin covid-19-kriisi on 
vaikuttanut kielteisesti, sekä aloilla, joihin 
vaikuttavat kolmansien osapuolten 
tariffitoimenpiteet, ottaen samalla 
huomioon, että on asetettava tukiehtoja 
tietyille saastuttaville aloille niiden 
pyrkimyksissä siirtyä kriisinsietokykyiseen 
ja kestävään malliin;

Or. en

Tarkistus 32
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota, kun se tarkistaa 
talousarvioesitystä oikaisukirjelmällä, 
sitoutumaan mukauttamaan lukujaan, jotta 
voidaan puuttua markkinakriisiin tietyillä 
keskeisillä aloilla, joihin covid-19-kriisi on 

4. pyytää komissiota, kun se tarkistaa 
talousarvioesitystä oikaisukirjelmällä, 
sitoutumaan mukauttamaan lukujaan, jotta 
voidaan puuttua markkinakriisiin tietyillä 
keskeisillä aloilla, joihin covid-19-kriisi on 
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vaikuttanut kielteisesti; vaikuttanut kielteisesti; kiinnittää 
huomiota siihen, että tietyissä 
jäsenvaltioissa ei ole toteutettu joitakin 
tukitoimia, joilla torjutaan pandemian 
vaikutuksia, ja että ne on räätälöitävä 
paremmin eri maatalousalojen 
erityistarpeiden mukaan;

Or. ro

Tarkistus 33
Anne Sander

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota, kun se tarkistaa 
talousarvioesitystä oikaisukirjelmällä, 
sitoutumaan mukauttamaan lukujaan, jotta 
voidaan puuttua markkinakriisiin tietyillä 
keskeisillä aloilla, joihin covid-19-kriisi on 
vaikuttanut kielteisesti;

4. pyytää tämän vuoksi komissiota, 
kun se tarkistaa talousarvioesitystä 
oikaisukirjelmällä, sitoutumaan 
mukauttamaan lukujaan, jotta voidaan 
puuttua markkinakriiseihin ja osaltaan 
elvyttää unionin ja maaseutualueiden 
maataloussektoreita, joihin covid-19-kriisi 
on vaikuttanut kielteisesti;

Or. fr

Tarkistus 34
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota, kun se tarkistaa 
talousarvioesitystä oikaisukirjelmällä, 
sitoutumaan mukauttamaan lukujaan, jotta 
voidaan puuttua markkinakriisiin tietyillä 
keskeisillä aloilla, joihin covid-19-kriisi on 
vaikuttanut kielteisesti;

4. painottaa, että kun komissio 
tarkistaa talousarvioesitystä 
oikaisukirjelmällä, sen on sitouduttava 
mukauttamaan lukujaan ylöspäin, jotta 
voidaan puuttua markkinakriisiin tietyillä 
keskeisillä aloilla, joihin covid-19-kriisi on 
vaikuttanut kielteisesti;
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Or. en

Tarkistus 35
Maria Noichl, Carmen Avram

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että EU:n maataloutta 
koskevien unionin menojen osalta on 
hyödynnettävä EU:n maatalouden 
potentiaalia ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä oikeasuhteisen 
tukipolitiikan muodossa; painottaa, että 
unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa 
koskevien menojen on oltava Pariisin 
ilmastosopimuksen tavoitteiden ja unionin 
ilmastotavoitteiden mukaisia;

Or. de

Tarkistus 36
Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. painottaa pientilojen merkitystä 
maaseutualueilla ja katsoo, että ne 
edellyttävät erityistä huomiota ja lisää 
taloudellisia voimavaroja;

Or. hr

Tarkistus 37
Maria Noichl, Carmen Avram

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. toteaa, että unionin 
maatalousvaroja on kavallettu; korostaa 
tältä osin, kuinka tärkeää on sitoa 
unionin maataloustuki tulevaisuudessa 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen 
tarkistamiseen jäsenvaltioissa;

Or. de

Tarkistus 38
Maria Noichl

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. painottaa, että 
erityiskertomuksessaan nro 13/2020 
tilintarkastustuomioistuin totesi, ettei 
suurimmalla osalla YMP:n rahoitusta 
juurikaan edistetä biologista 
monimuotoisuutta, että komissio ei seuraa 
biologista monimuotoisuutta koskevia 
YMP:n menoja luotettavalla tavalla ja että 
lisäksi näillä menoilla ei ollut 
minkäänlaista vaikutusta;

Or. de

Tarkistus 39
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman merkityksestä tutkimus-, kehitys- 
ja innovointitoiminnan tukemisessa 
maatalouselintarvikealalla ja biotaloudessa, 
mikä on olennaisen tärkeää siirryttäessä 
hiilidioksidipäästöttömään talouteen 

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman merkityksestä tutkimus-, kehitys- 
ja innovointitoiminnan tukemisessa 
maatalouselintarvikealalla ja biotaloudessa, 
mikä on olennaisen tärkeää siirryttäessä 
hiilidioksidipäästöttömään talouteen 
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korvaamalla fossiilisia tuotteita. korvaamalla fossiilisia tuotteita; pitää 
valitettavana tasapainoisen 
maantieteellisen jakauman puutetta 
unionin tasolla, mitä tulee Horisontti 
2020 -ohjelmasta myönnettyyn 
rahoitukseen, ja vaatii, että 
maataloussektorilla niin moni taho kuin 
mahdollista voi hyötyä siitä;

Or. ro

Tarkistus 40
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman merkityksestä tutkimus-, kehitys- 
ja innovointitoiminnan tukemisessa 
maatalouselintarvikealalla ja 
biotaloudessa, mikä on olennaisen 
tärkeää siirryttäessä 
hiilidioksidipäästöttömään talouteen 
korvaamalla fossiilisia tuotteita.

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman merkityksestä tutkimus- ja 
innovointitoiminnan tukemisessa 
elintarvikealalla, maatalouden alalla, 
maaseudun kehittämisen alalla ja 
biotaloudessa siirryttäessä kestävämpään 
ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävään 
maankäyttöön sekä 
hiilidioksidipäästöttömään, 
resurssitehokkaaseen kiertotalouteen;

Or. en

Tarkistus 41
Carmen Avram, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Miroslav Číž, Pina Picierno, Adrian-
Dragoş Benea, Corina Crețu, Attila Ara-Kovács, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman merkityksestä tutkimus-, 
kehitys- ja innovointitoiminnan 
tukemisessa maatalouselintarvikealalla ja 
biotaloudessa, mikä on olennaisen tärkeää 

5. muistuttaa unionin talousarvion 
merkityksestä maaseudun kehittämisen ja 
Horisontti Eurooppa -ohjelmien 
välityksellä tutkimus-, kehitys- ja 
innovointitoiminnan tukemisessa 
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siirryttäessä hiilidioksidipäästöttömään 
talouteen korvaamalla fossiilisia tuotteita.

maatalouselintarvikealalla ja biotaloudessa, 
mikä on olennaisen tärkeää siirryttäessä 
hiilidioksidipäästöttömään talouteen 
korvaamalla fossiilisia tuotteita;

Or. en

Tarkistus 42
Bert-Jan Ruissen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman merkityksestä tutkimus-, kehitys- 
ja innovointitoiminnan tukemisessa 
maatalouselintarvikealalla ja biotaloudessa, 
mikä on olennaisen tärkeää siirryttäessä 
hiilidioksidipäästöttömään talouteen 
korvaamalla fossiilisia tuotteita.

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman merkityksestä tutkimus-, kehitys- 
ja innovointitoiminnan tukemisessa 
maatalouselintarvikealalla ja biotaloudessa, 
mikä on olennaisen tärkeää siirryttäessä 
hiilidioksidipäästöttömään talouteen 
korvaamalla fossiilisia tuotteita, ja 
kehottaa lisäämään varojen 
kohdentamista maatalouselintarvikealalle 
Horisontti Eurooppa -ohjelmassa;

Or. en

Tarkistus 43
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman merkityksestä tutkimus-, kehitys- 
ja innovointitoiminnan tukemisessa 
maatalouselintarvikealalla ja biotaloudessa, 
mikä on olennaisen tärkeää siirryttäessä 
hiilidioksidipäästöttömään talouteen 
korvaamalla fossiilisia tuotteita.

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman ja eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden (EIP) 
luonnonvarojen rahoituksen 
merkityksestä tutkimus-, kehitys- ja 
innovointitoiminnan tukemisessa 
maatalouselintarvikealalla ja biotaloudessa, 
mikä on olennaisen tärkeää siirryttäessä 
hiilidioksidipäästöttömään talouteen 
korvaamalla fossiilisia tuotteita;
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Or. en

Tarkistus 44
Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Ivan David, Mara Bizzotto
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta puolesta
Maxette Pirbakas

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman merkityksestä tutkimus-, kehitys- 
ja innovointitoiminnan tukemisessa 
maatalouselintarvikealalla ja biotaloudessa, 
mikä on olennaisen tärkeää siirryttäessä 
hiilidioksidipäästöttömään talouteen 
korvaamalla fossiilisia tuotteita.

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman merkityksestä tutkimus-, kehitys- 
ja innovointitoiminnan tukemisessa 
maatalouselintarvikealalla ja 
biotaloudessa;

Or. en

Tarkistus 45
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman merkityksestä tutkimus-, kehitys- 
ja innovointitoiminnan tukemisessa 
maatalouselintarvikealalla ja 
biotaloudessa, mikä on olennaisen tärkeää 
siirryttäessä hiilidioksidipäästöttömään 
talouteen korvaamalla fossiilisia tuotteita.

5. muistuttaa Horisontti Eurooppa -
ohjelman merkityksestä tutkimus-, kehitys- 
ja innovointitoiminnan tukemisessa 
maatalouselintarvikealalla, mikä on 
olennaisen tärkeää siirryttäessä 
hiilidioksidipäästöttömään talouteen 
korvaamalla fossiilisia tuotteita;

Or. en

Tarkistus 46
Isabel Carvalhais
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. vastustaa POSEI-ohjelman 
määrärahojen vähentämistä ja kehottaa 
säilyttämään vähintään nykyisen 
tukitason, kuten säädetään asetuksessa 
(EU) N:o 228/2013; painottaa kyseisen 
ohjelman elintärkeää merkitystä 
maataloustoiminnan säilyttämiselle ja 
elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden 
toimittamiselle syrjäisimmillä alueilla ja 
katsoo, että se on varustettava riittävillä 
resursseilla; muistuttaa kyseisten alueiden 
erityisistä sosioekonomisista ongelmista 
niiden maantieteellisen aseman johdosta, 
etenkin sen vuoksi, että ne ovat syrjäisiä, 
saaria, pienikokoisia ja niiden 
pinnanmuodostus ja ilmasto ovat vaikeita, 
kuten todetaan SEUT:n 349 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 47
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että merkittävä osa 
Horisontti Eurooppa -ohjelman varoista 
on osoitettava maatalous- ja 
elintarvikealalle, erityisesti osana 
laajempaa ”pellolta pöytään” -strategiaa; 
on vakuuttunut tutkimuksen, 
kehittämisen ja innovoinnin merkityksestä 
kyseisellä alalla ja pitää tärkeänä 
varmistaa, että tutkimuksen ja 
innovoinnin tulokset ulottuvat maatiloille; 
tukee ohjelman määrärahojen lisäämistä, 
jotta varmistetaan turvalliset ja 
korkealaatuiset elintarvikkeet ja 
maatalouden innovatiiviset muodot 
unionissa, ja muistuttaa lisäksi, että 
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viljelijöille ja muille maaseudun 
toimijoille tarkoitetuilla asianmukaisilla 
neuvontapalveluilla on tärkeä osa näiden 
tavoitteiden saavuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 48
Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee merkille, että 
kunnianhimoisten ympäristö- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttaminen riippuu 
pääasiassa riittävien taloudellisten 
resurssien jakamisesta;

Or. hr

Tarkistus 49
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. pitää valitettavana ehdotettuja 
leikkauksia YMP:n talousarvioon 
neuvoston ehdotuksessa monivuotiseksi 
rahoituskehykseksi, erityisesti kun otetaan 
huomioon uudet vaatimukset, joita 
esitetään unionin ilmasto- ja 
biodiversiteettitavoitteiden edistämiseksi 
Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisesti ja myös elintarviketurvan, 
talouskasvun, alueellisen ja sosiaalisen 
tasapainon, terveys- ja talouskriisien, 
kuten covid-19-epidemian, sekä muiden 
elintarviketurvaan vaikuttavien tekijöiden 
osalta; muistuttaa, että YMP:n 
talousarvion vähennykset ovat jatkuneet 
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pitkään ja että varoja YMP-talousarviosta 
on siirretty muihin otsakkeisiin;

Or. en

Tarkistus 50
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. ehdottaa, että taataan riittävä 
rahoitus uusille jalostustekniikoille sekä 
niiden kehittämiseen ja tutkimukseen, 
jotta parannetaan maatalouden 
kestävyyttä ja kilpailukykyä sekä sen 
sopeutumista ilmastonmuutokseen;

Or. en

Tarkistus 51
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. kehottaa jäsenvaltioita 
puuttumaan maatalousalan edessä 
olevaan väestörakenteen muutokseen ja 
sukupolvenvaihdoksen tarpeeseen ja 
vaatii lisäksi toteuttamaan riittävästi 
tukitoimia nuorille viljelijöille ja 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 52
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen



PE655.968v01-00 32/40 AM\1211985FI.docx

FI

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. suhtautuu myönteisesti 
vuosittaisen 450 miljoonan 
kriisivarausrahaston perustamiseen 
(vuoden 2018 hintoina) ja painottaa 
lisäksi, että rahaston käyttö ei saisi johtaa 
suorien tukien vastaaviin leikkauksiin 
myöhempinä vuosina;

Or. en

Tarkistus 53
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. toteaa, että unionin ja Mercosurin 
välinen kauppasopimus aiheuttaa 
lisästressiä monella maataloudenalalla, 
erityisesti lihantuotannossa, ja muistuttaa 
komissiota siitä, että 
maatalousmarkkinoilla on säilytettävä 
tasapuoliset toimintaedellytykset; 
huomauttaa, että on selviydyttävä myös 
muiden kauppasopimusten mahdollisesti 
aiheuttamista vastaavista kielteisistä 
vaikutuksista, ja vaatii tarvittavia 
talousarviovalmisteluja markkinatoimien 
tarjoamiseksi niillä aloilla, joita tämä 
koskee;

Or. en

Tarkistus 54
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
5 g kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 g. huomauttaa, että Ukrainaan 
kohdistuneen Venäjän sotilaallisen 
väliintulon johdosta määrätyt pakotteet 
ovat edelleen perusteltuja huolimatta 
niiden kielteisistä vaikutuksista 
maataloussektoreihin; pyytää 
asianmukaista määrärahaa talousarvioon 
näiden vaikutusten lieventämiseksi;

Or. en

Tarkistus 55
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 h. vaatii, että unionin ulkopuolelta 
tulevien maataloustuotteiden tuontia 
koskevien normien on oltava 
samanarvoisia kuin unionin normien, ja 
muistuttaa, että viimeaikaisessa pellolta 
pöytään -strategiassa komissio korosti, 
että tuontielintarvikkeiden on edelleen 
täytettävä asianomaiset unionin säännöt 
ja normit; vaatii unionin viljelijöille 
korvausta talousarviosta, jos 
tuotantostandardien välillä on eroa;

Or. en

Tarkistus 56
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
5 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 i. toistaa huolensa siitä, miten 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
sopimukseton ero unionista vaikuttaa 
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markkinoihin ja talousarvioon; vaatii 
markkina- ja toimintapoliittisia toimia, 
joiden avulla viljelijöitä valmistellaan 
tulojen menetyksiin ja 
markkinahäiriöihin ja autetaan heitä 
selviytymään niistä; vastustaa 
voimakkaasti YMP:n määrärahojen 
odottamattomia leikkauksia vuonna 2021, 
jos sopimusta unionin ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan välillä ei ole;

Or. en

Tarkistus 57
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
5 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 j. pitää valitettavana, että biotalous 
on jätetty syrjään Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmasta, ja edellyttää, että 
unionin biotalousstrategiaa noudatetaan 
ja että rahoitus on toteutettaville toimille 
riittävä;

Or. en

Tarkistus 58
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 k kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 k. vaatii metsäalan toimenpiteiden 
riittävää rahoitusta koko unionin 
talousarviossa, koska kestävä 
metsänhoito, jossa otetaan huomioon 
kaikki metsiin perustuvan arvoketjun 
taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöä 
koskevat näkökohdat, on avainasemassa 
vahvistettaessa ilmastonmuutoksen 
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torjuntaa; toteaa, että tarvitaan kestävästi 
hoidettuja metsiä;

Or. en

Tarkistus 59
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
5 l kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 l. painottaa hiilen sitoutumista 
lisäävän viljelyn merkitystä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
saavuttamisessa; painottaa, kuinka 
tärkeää on rahoittaa uusia 
pilottihankkeita hiilen sitoutumista 
lisäävän viljelyn aloitteiden osalta vuonna 
2021;

Or. en

Tarkistus 60
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
5 m kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 m. painottaa, että digitalisaatio on 
avainasemassa maatalouden 
nykyaikaistamisessa, sillä se lisää sen 
kilpailukykyä ja auttaa sitä sopeutumaan 
ilmastonmuutokseen; kehottaa komissiota 
tarjoamaan riittävät 
talousarviomäärärahat maaseudun 
laajakaistayhteyksien rakentamista ja 
parantamista varten; muistuttaa lisäksi, 
että komission pellolta pöytään -
strategiassa pyrittiin vauhdittamaan 
nopeiden laajakaistayhteyksien 
käyttöönottoa maaseutualueilla 100 
prosentin saatavuuden tavoitteen 
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saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä;

Or. en

Tarkistus 61
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 n kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 n. muistuttaa, kuinka tärkeitä ovat 
tiedotuskampanjat, paremmat 
tuotemerkinnät ja koulutus autettaessa 
kansalaisia muuttamaan 
kulutustottumuksiaan kohti unionissa 
tuotettavia kestävämpiä 
maataloustuotteita; ehdottaa, että 
edistetään järjestelmiä, joilla pyritään 
eläinten hyvinvointiin sekä terveelliseen 
ruokaan ja ravitsemukseen;

Or. en

Tarkistus 62
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 o kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 o. toteaa, että kaikkiin uusiin 
kestävyyttä koskeviin edellytyksiin olisi 
liitettävä vastaava rahoitus tuottajille; on 
tyytyväinen tavoitteeseen määritellä 
parhaat järjestelyt pakollisten 
vähimmäisvaatimusten asettamiseksi 
kestävien elintarvikkeiden hankinnalle 
vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä 
ja pyytää, että kestävyysnäkökohdat 
otetaan paremmin huomioon;

Or. en
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Tarkistus 63
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 p kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 p. muistuttaa, että elintarviketurvan, 
häiriönsietokyvyn ja elintarvikeketjun 
kestävyyden parantaminen edellyttää 
investointeja, ja suhtautuu myönteisesti 
siihen, että maatalous saa 
elpymispaketista investointitukea 
maaseuturahaston kautta; vaatii, että 
määräraha elpymispakettia varten 
myönnetään myös vuonna 2021; katsoo 
lisäksi, että kestävän rahoituksen 
vaatimukset (kuten 
kestävyysluokitusjärjestelmä) eivät saisi 
vaikuttaa negatiivisesti maatalouteen; on 
tyytyväinen komission tavoitteeseen laatia 
elintarvikealan varautumissuunnitelma 
kriisiaikoja varten vuoden 2021 
viimeisellä neljänneksellä;

Or. en

Tarkistus 64
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 q kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 q. toteaa, että maaseudun 
kehittämisrahastot ovat elpymispaketissa 
merkittävässä roolissa YMP:n toisen 
pilarin rahoituksessa; pitää kuitenkin 
valitettavana, että tuki on väliaikaista ja 
kestää vain vuoteen 2023 asti;

Or. en
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Tarkistus 65
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 r kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 r. vaatii toteuttamaan paremmin ja 
uudistamaan eläinten hyvinvointia 
koskevaa toimintapolitiikkaa, jotta 
eläinten hyvinvoinnin parantamisessa 
saataisiin konkreettisia tuloksia; 
huomauttaa, että monet jäsenvaltiot eivät 
noudata nykyisiä sääntöjä; ehdottaa 
talousarvioon asianmukaista määrärahaa 
velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi ja 
seuraamiseksi;

Or. en

Tarkistus 66
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 s kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 s. painottaa, että covid-19-kriisin 
toimia maatalousalojen tukemiseksi on 
jatkettava vuonna 2021; vaatii lisäksi, että 
työvoiman liikkuvuus otetaan huomioon 
torjuttaessa mahdollista pitkän aikavälin 
työvoimapulaa ja muiden maatalouden 
tuotantopanosten pulaa unionin 
maataloudessa;

Or. en

Tarkistus 67
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 t kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 t. on huolissaan covid-19-kriisin 
aiheuttamista mahdollisista hintapiikeistä 
ja tärkeiden elintarvikkeiden 
saatavuusongelmista; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita seuraamaan 
maataloustuotteiden hintojen vaihtelua, 
joka vaikuttaa kielteisesti viljelijöiden ja 
kuluttajien tulotasoon, ja reagoimaan 
tarvittaessa tilanteeseen oikea-aikaisesti ja 
tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 68
Petri Sarvamaa

Lausuntoluonnos
5 u kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 u. vahvistaa EU:n kouluhedelmä- ja 
vihannesohjelmien sekä 
koulumaitojärjestelmän olennaisen 
tärkeän merkityksen torjuttaessa 
epäterveellisten ruokavalioiden 
aiheuttaman lihavuuden ja 
aliravitsemuksen haasteita unionissa; 
pyytää komissiota vähentämään kyseiseen 
ohjelmaan liittyvää byrokratiaa ja 
painottaa tarvetta edistää lasten 
terveellisiä ruokatottumuksia samoin kuin 
hedelmien, vihannesten ja tavallisen 
maidon kulutusta;

Or. en

Tarkistus 69
Petri Sarvamaa, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
5 v kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 v. muistuttaa, että komissio on 
luvannut 20 miljardia euroa vuodessa 
biodiversiteettistrategian asettamista 
mahdollisista uusista 
kestävyysvaatimuksista selviytymistä 
varten; vaatii, että rahoituksen on tultava 
muualta kuin YMP:n talousarviosta; 
huomauttaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen ei saa vähentää 
elintarviketurvaa tai maaseutualueiden 
toimeentulon edellytyksiä unionissa; 
toistaa, kuinka tärkeää on säilyttää 
biologinen monimuotoisuus, ja muistuttaa 
lisäksi, että vastuu tästä ei ole vain 
viljelijöiden ja metsänomistajien harteilla 
vaan kuuluu koko yhteiskunnalle; 
alleviivaa vapaaehtoisten suojelutoimien 
merkitystä.

Or. en


