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Tarkistus 1
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että väestöllisen 
vanhushuoltosuhteen (65 vuotta 
täyttäneiden osuus väestöstä suhteessa 15-
64-vuotiaisiin) odotetaan kasvavan 
huomattavasti koko EU:ssa tulevina 
vuosikymmeninä; ottaa huomioon, että 
vuonna 2016 huoltosuhde oli 29,6 
prosenttia ja sen ennustetaan nousevan 
edelleen varsinkin vuoteen 2050 asti ja 
saavuttavan 51,2 prosenttia vuonna 2070;

A. pitää valitettavana, että 
väestöllisen vanhushuoltosuhteen (65 
vuotta täyttäneiden osuus väestöstä 
suhteessa 15-64-vuotiaisiin) odotetaan 
kasvavan huomattavasti koko EU:ssa 
tulevina vuosikymmeninä; ottaa huomioon, 
että vuonna 2016 huoltosuhde oli 29,6 
prosenttia ja sen ennustetaan nousevan 
edelleen varsinkin vuoteen 2050 asti ja 
saavuttavan 51,2 prosenttia vuonna 2070 
ilman tehokkaita toimia syntyvyyden 
lisäämiseksi Euroopassa;

Or. el

Tarkistus 2
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että väestöllisen 
vanhushuoltosuhteen (65 vuotta 
täyttäneiden osuus väestöstä suhteessa 15-
64-vuotiaisiin) odotetaan kasvavan 
huomattavasti koko EU:ssa tulevina 
vuosikymmeninä; ottaa huomioon, että 
vuonna 2016 huoltosuhde oli 29,6 
prosenttia ja sen ennustetaan nousevan 
edelleen varsinkin vuoteen 2050 asti ja 
saavuttavan 51,2 prosenttia vuonna 2070;

A. ottaa huomioon, että väestöllisen 
vanhushuoltosuhteen (65 vuotta 
täyttäneiden osuus väestöstä suhteessa 15-
64-vuotiaisiin) odotetaan kasvavan 
huomattavasti koko EU:ssa tulevina 
vuosikymmeninä; ottaa huomioon, että 
vuonna 20191 a huoltosuhde oli 31,4 
prosenttia ja sen ennustetaan nousevan 
edelleen varsinkin vuoteen 20501 b asti, 
jolloin se olisi 52 prosenttia, ja olevan 
51,2 prosenttia vuonna 2070;

_________________
1 a 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
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view/tessi163/default/table
1 b 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tin00134/default/table?lang=en

Or. en

Tarkistus 3
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että väestöllisen 
vanhushuoltosuhteen (65 vuotta 
täyttäneiden osuus väestöstä suhteessa 15-
64-vuotiaisiin) odotetaan kasvavan 
huomattavasti koko EU:ssa tulevina 
vuosikymmeninä; ottaa huomioon, että 
vuonna 2016 huoltosuhde oli 29,6 
prosenttia ja sen ennustetaan nousevan 
edelleen varsinkin vuoteen 2050 asti ja 
saavuttavan 51,2 prosenttia vuonna 2070;

A. ottaa huomioon, että väestöllisen 
vanhushuoltosuhteen (65 vuotta 
täyttäneiden osuus väestöstä suhteessa 15-
64-vuotiaisiin) kasvaa huomattavasti koko 
EU:ssa tulevina vuosikymmeninä; ottaa 
huomioon, että vuonna 2016 huoltosuhde 
oli 29,6 prosenttia ja sen ennustetaan 
nousevan edelleen 51,2 prosenttiin vuonna 
2070;

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että väestön 
ikääntyminen vaikuttaa eri tavoin 
Euroopan eri alueilla ja aiheuttaa 
merkittävää haittaa maaseudulla ja 
syrjäisillä alueilla, joilla väestö on 
samaan aikaan vähenemässä; ottaa 
huomioon, että väestökadolla voi olla 
kielteisiä vaikutuksia EU:n sosiaaliseen, 
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taloudelliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen;

Or. en

Tarkistus 5
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että ikääntyvä väestö voi 
antaa tietoa maaseudun paikallisista 
perinteistä sekä paikallisesta ruuasta ja 
elämäntavasta, mitä puolestaan voidaan 
hyödyntää alueen matkailun ja 
liiketoiminnan kehittämisessä;

Or. bg

Tarkistus 6
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Euroopan 
väestön ikääntyminen on väestörakenteen 
ilmiö, jossa eurooppalaisten 
hedelmällisyys ja kuolleisuus ovat 
laskeneet ja elinajanodote on kasvanut;

Or. en

Tarkistus 7
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
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Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
väestörakenteen muutokset vaihtelevat 
merkittävästi jäsenvaltioiden ja niiden 
alueiden välillä ja että väestö vähenee ja 
ikääntyy kaikkein yleisimmin 
maaseudulla ja epäedullisessa asemassa 
olevilla alueilla; 

Or. en

Tarkistus 8
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että 55–64-
vuotiaiden palkansaajien osuus EU:n 
työvoimasta vuonna 2019 oli 59,1 
prosenttia1 a, vuonna 2016 noin 
kolmannes perheviljelmien tilanhoitajista 
oli täyttänyt 65 vuotta, suurin osa (57 
prosenttia) oli vähintään 55-vuotiaita ja 
vain yksi kymmenestä tilanhoitajasta oli 
alle 40-vuotias; 
_________________
1 a 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.dot
ab=table∈it=1⟨uage=en&pcode=tesem050
&plugin=1

Or. en

Tarkistus 9
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että 
väestötilanteella on vakavia vaikutuksia 
EU:n sosiaaliseen, taloudelliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen; toteaa, 
että EU:n on tärkeää sisällyttää 
väestökysymykset kaikkiin 
politiikkoihinsa;

Or. en

Tarkistus 10
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. katsoo, että väestönkehityksen 
huolestuttava suunta EU:n 
maaseutualueilla pahentaa 
sosioekonomista kahtiajakoa ja lisää 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
riskiä;

Or. en

Tarkistus 11
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, Marlene Mortler, Daniel 
Buda, Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että valmisteilla 
olevissa ikääntymistä koskevassa 
vihreässä kirjassa ja maaseutualueita 
koskevassa pitkän aikavälin visiossa 
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esitellään EU:n strategia, jolla torjutaan 
väestörakenteen muutoksen vaikutuksia 
Euroopan sosioekonomiseen 
rakenteeseen;

Or. en

Tarkistus 12
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A d. toteaa, että viljelijät ovat Euroopan 
maaseudun selkäranka ja että noin 
kolmannes perheviljelmien tilanhoitajista 
oli vähintään 65-vuotiaita vuonna 2016;

Or. en

Tarkistus 13
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A e. ottaa huomioon, että 
sukupolvenvaihdokset ovat yksi YMP:n 
vuoden 2020 jälkeisistä erityistavoitteista; 
katsoo, että tietämyksen siirto ja 
sukupolvelta toiselle tapahtuva oppiminen 
ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan 
lisätä yhteistyötä ja solidaarisuutta eri 
sukupolvien välillä ja siten kuroa umpeen 
sukupolvien välinen kuilu; 

Or. en
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Tarkistus 14
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että ikääntyneiden 
tämänhetkinen tilanne työmarkkinoilla ja 
laajemmin yhteiskunnassa osoittaa, että 
tarvitaan mittavia ja määrätietoisia 
investointeja esimerkiksi yhtäläisten 
mahdollisuuksien, elinikäisen oppimisen ja 
terveydenhuollon aloilla sekä yleisemmin 
vähentämään lisääntyvää taloudellista ja 
sosiaalista eriarvoisuutta EU:ssa;

B. katsoo, että ikääntyneiden 
tämänhetkinen tilanne työmarkkinoilla ja 
laajemmin yhteiskunnassa osoittaa, että 
tarvitaan mittavia ja määrätietoisia 
investointeja esimerkiksi yhtäläisten 
mahdollisuuksien, elinikäisen oppimisen, 
työllistymistä edistävien palvelujen ja 
terveyspalvelujen aloilla, jotta voidaan 
hillitä kasvavaa taloudellista ja sosiaalista 
eriarvoisuutta EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 15
Anne Sander

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että ikääntyneiden 
tämänhetkinen tilanne työmarkkinoilla ja 
laajemmin yhteiskunnassa osoittaa, että 
tarvitaan mittavia ja määrätietoisia 
investointeja esimerkiksi yhtäläisten 
mahdollisuuksien, elinikäisen oppimisen ja 
terveydenhuollon aloilla sekä yleisemmin 
vähentämään lisääntyvää taloudellista ja 
sosiaalista eriarvoisuutta EU:ssa;

B. katsoo, että ikääntyneiden 
tämänhetkinen tilanne työmarkkinoilla ja 
laajemmin yhteiskunnassa osoittaa, että 
tarvitaan vaikuttavia investointeja 
esimerkiksi yhtäläisten mahdollisuuksien, 
elinikäisen oppimisen ja terveydenhuollon 
aloilla sekä yleisemmin vähentämään 
lisääntyvää taloudellista ja sosiaalista 
eriarvoisuutta EU:ssa;

Or. fr

Tarkistus 16
Emmanouil Fragkos
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että ikääntyneiden 
tämänhetkinen tilanne työmarkkinoilla ja 
laajemmin yhteiskunnassa osoittaa, että 
tarvitaan mittavia ja määrätietoisia 
investointeja esimerkiksi yhtäläisten 
mahdollisuuksien, elinikäisen oppimisen 
ja terveydenhuollon aloilla sekä 
yleisemmin vähentämään lisääntyvää 
taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta 
EU:ssa;

B. katsoo, että ikääntyneiden 
tämänhetkinen tilanne työmarkkinoilla ja 
laajemmin yhteiskunnassa osoittaa, että 
tarvitaan enemmän yhteistyötä yksityisen 
sektorin kanssa sekä lisää parempia 
palveluja elinikäisen oppimisen ja 
terveydenhuollon aloilla ja muilla aloilla, 
jotta voidaan parantaa kaikkien ja 
erityisesti haavoittuvimmassa asemassa 
olevien elämänlaatua EU:ssa;

Or. el

Tarkistus 17
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että maaseudulla asuvien 
ikääntyneiden ihmisten tuloista suuri osa 
on peräisin erilaisista sosiaalisen tuen 
välineistä ja avustuksista, kuten 
eläkkeistä; ottaa huomioon, että EU:n 
sisällä on suurta vaihtelua näissä 
avustusmuodoissa ja siten niiden 
joustavuudessa, minkä vuoksi joissain 
tapauksissa on mahdotonta aloittaa tai 
jatkaa vähäisintäkään taloudellista 
toimintaa; 

Or. bg

Tarkistus 18
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Lausuntoluonnos
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Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että maaseudulla 
tai syrjäisillä alueilla asuvilla ikääntyvillä 
ihmisillä voi olla korkeampi ikään liittyvä 
riski kärsiä muun muassa köyhyydestä, 
laadukkaan terveydenhuollon ja 
palvelujen heikommasta saatavuudesta, 
huonommista mahdollisuuksista 
sosiaaliseen tukeen ja kanssakäymiseen 
sekä julkisen liikenteen puuttumisesta;

Or. en

Tarkistus 19
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
väestörakenteen muutoksissa on 
merkittäviä eroja Euroopan unionin eri 
alueiden välillä ja että muutosten 
pääasialliset suuntaukset ovat 
kaupunkien ylikansoittuminen ja 
maaseudun autioituminen;

Or. ro

Tarkistus 20
Anne Sander

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että maaseutu ja 
syrjäseutualueet kärsivät merkittävästi 
väestörakenteen muutoksista, mikä voi 
osaltaan vaikuttaan ikääntyneiden 
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ihmisten joutumiseen eristyksiin näillä 
alueilla;

Or. fr

Tarkistus 21
Chris MacManus

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että yli 45-vuotiaita 
työntekijöitä koskevien työtapaturmien 
osuus EU:ssa vuonna 2018 oli 42 
prosenttia ja että työturvallisuudessa on 
tästä syystä huomioitava ikääntymisen 
vaikutus työvoimaan; 

Or. en

Tarkistus 22
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että jäsenvaltioiden välillä 
on merkittäviä eroja sekä 
väestörakenteessa että sen kehityksessä;

Or. en

Tarkistus 23
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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B a. ottaa huomioon, että 
ruokaturvamme on riippuvainen 
maatalouden sukupolvenvaihdoksen 
onnistumisesta;

Or. es

Tarkistus 24
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että YMP on edelleen 
keskeinen maaseudun elinkeinoelämän ja 
työpaikkojen luomisen tukiväline;

Or. en

Tarkistus 25
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. katsoo, että YMP:n tuen ehdoissa 
asetetaan vaatimuksia, jotka on vaikeaa 
täyttää yhden tai muutaman ikääntyneen 
työntekijän pientiloilla;

Or. bg

Tarkistus 26
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc 
Bogovič

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. katsoo, että Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa olisi hyödynnettävä 
vanhemman sukupolven koko potentiaali 
edettäessä kohti vihreää ja digitaalista 
siirtymää;

Or. en

Tarkistus 27
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B c. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia lisäsi maaseudulla asuvien 
ikääntyneiden ihmisten haavoittuvuutta 
sekä digitaalista ja sosiaalista 
syrjäytymistä;

Or. en

Tarkistus 28
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että nykyinen 
toimintapoliittinen lähestymistapa 
perustuu rajoittuneeseen ja haitalliseen 
näkemykseen (”mikä tahansa työ hinnalla 
millä hyvänsä”) ja siitä olisi luovuttava 
vaiheittain, jotta työllistymistä ja työtä 
voidaan tarkastella yksilön työelämässä 
pidemmällä aikavälillä;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 29
Anne Sander

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että nykyinen 
toimintapoliittinen lähestymistapa 
perustuu rajoittuneeseen ja haitalliseen 
näkemykseen (”mikä tahansa työ hinnalla 
millä hyvänsä”) ja siitä olisi luovuttava 
vaiheittain, jotta työllistymistä ja työtä 
voidaan tarkastella yksilön työelämässä 
pidemmällä aikavälillä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 30
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että nykyinen 
toimintapoliittinen lähestymistapa 
perustuu rajoittuneeseen ja haitalliseen 
näkemykseen (”mikä tahansa työ hinnalla 
millä hyvänsä”) ja siitä olisi luovuttava 
vaiheittain, jotta työllistymistä ja työtä 
voidaan tarkastella yksilön työelämässä 
pidemmällä aikavälillä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 31
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että nykyinen 
toimintapoliittinen lähestymistapa 
perustuu rajoittuneeseen ja haitalliseen 
näkemykseen (”mikä tahansa työ hinnalla 
millä hyvänsä”) ja siitä olisi luovuttava 
vaiheittain, jotta työllistymistä ja työtä 
voidaan tarkastella yksilön työelämässä 
pidemmällä aikavälillä;

1. katsoo, ettäväestörakenteen erojen 
vuoksi ratkaisut olisi laadittava 
yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla EU:n 
tuella; kehottaa jäsenvaltioita luomaan 
kehyksen, jolla parannetaan 
ikääntyneiden kotihoidon olosuhteita sekä 
perheiden sisällä että sosiaalipalvelujen 
kautta;toteaa, että laitoshoidon olisi 
oltava ikäihmisten viimeinen vaihtoehto;

katsoo, että nykyinen toimintapoliittinen 
lähestymistapa perustuu rajoittuneeseen 
ja haitalliseen näkemykseen (”mikä 
tahansa työ hinnalla millä hyvänsä”) ja 
siitä olisi luovuttava vaiheittain, jotta 
työllistymistä ja työtä voidaan tarkastella 
yksilön työelämässä pidemmällä 
aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 32
Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että nykyinen 
toimintapoliittinen lähestymistapa 
perustuu rajoittuneeseen ja haitalliseen 
näkemykseen (”mikä tahansa työ hinnalla 
millä hyvänsä”) ja siitä olisi luovuttava 
vaiheittain, jotta työllistymistä ja työtä 
voidaan tarkastella yksilön työelämässä 
pidemmällä aikavälillä;

1. katsoo, että työllistymistä ja työtä 
voidaan tarkastella yksilön työelämässä 
pidemmällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 33
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
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1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että nykyinen 
toimintapoliittinen lähestymistapa 
perustuu rajoittuneeseen ja haitalliseen 
näkemykseen (”mikä tahansa työ hinnalla 
millä hyvänsä”) ja siitä olisi luovuttava 
vaiheittain, jotta työllistymistä ja työtä 
voidaan tarkastella yksilön työelämässä 
pidemmällä aikavälillä;

1. katsoo, että työllistymistä ja työtä 
voidaan tarkastella yksilön työelämässä 
pidemmällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 34
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Marc Tarabella, 
Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo Hristov, Miroslav 
Číž

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että nykyinen 
toimintapoliittinen lähestymistapa 
perustuu rajoittuneeseen ja haitalliseen 
näkemykseen (”mikä tahansa työ hinnalla 
millä hyvänsä”) ja siitä olisi luovuttava 
vaiheittain, jotta työllistymistä ja työtä 
voidaan tarkastella yksilön työelämässä 
pidemmällä aikavälillä;

1. katsoo, että on otettava käyttöön 
sellainen toimintapoliittinen malli, jossa 
työllistyminen ja työ nähdään 
pitkäaikaisena osana yksilön työelämää;

Or. en

Tarkistus 35
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että nykyinen 
toimintapoliittinen lähestymistapa 

1. katsoo, että 
työllistymismahdollisuuksien puute on 
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perustuu rajoittuneeseen ja haitalliseen 
näkemykseen (”mikä tahansa työ hinnalla 
millä hyvänsä”) ja siitä olisi luovuttava 
vaiheittain, jotta työllistymistä ja työtä 
voidaan tarkastella yksilön työelämässä 
pidemmällä aikavälillä;

suurin ongelma kaikissa yhteiskunnissa 
ja että uusien työpaikkojen luomisessa 
tarvitaan pitkän aikavälin näkemystä ja 
kestävyysarviointia;

Or. el

Tarkistus 36
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että on tärkeää luoda 
mahdollisuuksia sukupolvien väliselle 
vuoropuhelulle, jotta voidaan rikastuttaa 
maaseudulla asuvien ikääntyneiden 
ihmisten sosiaalista elämää, torjua 
sosiaalisen eristyneisyyden riskiä ja 
samalla perimätietoa siirtämällä auttaa 
nuorempia sukupolvia osallistumaan 
kulttuurin ja perinteiden säilyttämiseen 
sekä yhteiskunnan yhteenkuuluvuuden 
lisäämiseen;

Or. en

Tarkistus 37
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että perheviljely on 
erityinen maanviljelyn muoto, jossa 
yhdistyvät maataloustoiminta ja perhe-
elämä ja jossa ikääntyneet viljelijät 
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harjoittavat toimintaa aktiivisesti vielä 
eläkeiän saavutettuaan;

Or. en

Tarkistus 38
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että työmarkkinaosapuolilta 
sekä EU:n ja kansallisilta toimielimiltä 
vaaditaan edelleen jatkuvia toimia, jotta 
voidaan saada aikaan aidosti myönteinen 
aktiivisen ikääntymisen ”kulttuuri” ja 
syrjimättömät työhönottoprosessit;

2. katsoo, että työmarkkinaosapuolilta 
sekä EU:n ja kansallisilta toimielimiltä 
vaaditaan edelleen jatkuvia toimia, jotta 
voidaan saada aikaan aidosti myönteinen 
aktiivisen ikääntymisen ”kulttuuri” ja 
syrjimättömät työhönottoprosessit; 
korostaa tarvetta ottaa käyttöön 
toimenpiteitä, joilla ikääntyneet voidaan 
osallistaa paikallisten talouksien 
kehittämiseen ja joilla helpotetaan 
julkisten palvelujen käyttöä ikääntyneiden 
elämänlaadun parantamiseksi;

Or. ro

Tarkistus 39
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että työmarkkinaosapuolilta 
sekä EU:n ja kansallisilta toimielimiltä 
vaaditaan edelleen jatkuvia toimia, jotta 
voidaan saada aikaan aidosti myönteinen 
aktiivisen ikääntymisen ”kulttuuri” ja 
syrjimättömät työhönottoprosessit;

2. katsoo, että työmarkkinaosapuolilta 
sekä EU:n ja kansallisilta toimielimiltä 
vaaditaan edelleen jatkuvia toimia, jotta 
voidaan saada aikaan aito sukupolvien 
välisen vuoropuhelun ”kulttuuri” 
erityisesti maatalousammateissa, joissa 
tiedon siirtäminen on olennaisen tärkeää;

Or. fr
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Tarkistus 40
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että työmarkkinaosapuolilta 
sekä EU:n ja kansallisilta toimielimiltä 
vaaditaan edelleen jatkuvia toimia, jotta 
voidaan saada aikaan aidosti myönteinen 
aktiivisen ikääntymisen ”kulttuuri” ja 
syrjimättömät työhönottoprosessit;

2. katsoo, että työmarkkinaosapuolilta 
sekä EU:n ja kansallisilta toimielimiltä ja 
koko yhteiskunnalta vaaditaan edelleen 
jatkuvia toimia, jotta voidaan saada aikaan 
aidosti myönteinen aktiivisen ikääntymisen 
”kulttuuri” ja syrjimättömät 
työhönottoprosessit;

Or. en

Tarkistus 41
Chris MacManus

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) katsoo, että on kehitettävä uusia 
mentorointi- ja kumppanuusmalleja 
aivovuodon pysäyttämiseksi, sillä korkea 
osaaminen keskittyy yhä enemmän 
ikääntyneelle työvoiman osalle;

Or. en

Tarkistus 42
Chris MacManus

Lausuntoluonnos
2 kohta – 2 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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2) katsoo, että työlainsäädännössä on 
tärkeää edistää sellaisia työaikaan liittyviä 
toimia, joilla vastataan ikääntyvän 
työvoiman tarpeisiin, erityisesti vuorotyön 
joustavuuteen;

Or. en

Tarkistus 43
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että ikääntyneillä ihmisillä, 
myös viljelijöillä, on mahdollisuus toimia 
veturina elinvoimaisessa maaseudun 
senioritaloudessa, joka perustuu 
sosiaalisiin innovaatioihin, osallistaviin 
maaseutuyhteisöihin ja terveellisempään 
elinympäristöön;  kehottaa komissiota 
tutkimaan huolellisesti näitä 
mahdollisuuksia laatiessaan 
maaseutualueita ja aktiivisena 
ikääntymistä koskevaa pitkän aikavälin 
visiotaan; 

Or. en

Tarkistus 44
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa julkista sektoria 
edistämään erityisen turvajärjestelmän 
luomista, jossa otetaan huomioon 
maataloustyöntekijöiden työttömyyden 
erityispiirteet, jotka liittyvät maatalouden 
kausityön tilapäiseen luonteeseen; katsoo, 
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että tällainen järjestelmä voisi antaa 
lisäturvaa niille, jotka työskentelevät 
maatalousalalla;

Or. es

Tarkistus 45
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen ja maatilojen 
kannattavuusongelmiin;

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen ja maatilojen 
kannattavuusongelmiin sekä siihen, että 
maatalouden kausityöntekijät joutuvat 
satokausien tilapäisestä luonteesta 
johtuen matkustamaan joka vuosi pitkiä 
matkoja voidakseen työskennellä 
pidempiä kausia;

Or. es

Tarkistus 46
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen ja maatilojen 
kannattavuusongelmiin;

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen ja maatilojen 
kannattavuusongelmiin kehittämällä 
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laatua sekä myös edistämällä 
mahdollisuuksia maataloustulon 
monipuolistamiseen;

Or. el

Tarkistus 47
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen ja maatilojen 
kannattavuusongelmiin;

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen, tarve 
sukupolvenvaihdokseen ja sopeutuminen 
epäsuotuisiin sääoloihin ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä toteuttaa 
koordinoituja toimia EU:n eri 
politiikkojen puitteissa, jotta voidaan 
puuttua markkinoiden epävarmuuteen ja 
maatilojen kannattavuusongelmiin;

Or. es

Tarkistus 48
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen ja 
maatilojen kannattavuusongelmiin;

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä luoda uusia 
ammatteja sukupolvenvaihdoksen 
mahdollistamiseksi varmistamalla, että 
maatalouden ammatit ovat houkuttelevia 
ja kannattavia;
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Or. fr

Tarkistus 49
Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen ja maatilojen 
kannattavuusongelmiin;

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen, 
tuotannontekijöiden saantiin ja erityisesti 
mahdollisuuksiin hankkia maata sekä 
maatilojen kannattavuusongelmiin;

Or. en

Tarkistus 50
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen ja maatilojen 
kannattavuusongelmiin;

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maatalousalalla kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen ja helpottaa 
maatilojen, erityisesti nuorten viljelijöiden, 
rahoituksen saantia;

Or. en
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Tarkistus 51
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen ja maatilojen 
kannattavuusongelmiin;

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
Euroopan markkinoiden epävarmuuteen, 
joidenkin maatilojen 
kannattavuusongelmiin ja maatalouden 
alhaisiin eläkkeisiin;

Or. fr

Tarkistus 52
Chris MacManus

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen ja maatilojen 
kannattavuusongelmiin;

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen, lakkauttaa 
aikaisempiin tukioikeuksiin perustuva 
järjestelmä sekä ratkaista maatilojen 
kannattavuusongelmat;

Or. en

Tarkistus 53
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
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3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen ja maatilojen 
kannattavuusongelmiin;

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen sekä tarve 
sukupolvenvaihdokseen ja sukupolvelta 
toiselle tapahtuviin siirtoihin ovat 
vakavampia ongelmia maataloudessa kuin 
muilla aloilla; katsoo, että tämän 
kehityssuunnan kääntämisessä on keskeistä 
puuttua markkinoiden epävarmuuteen ja 
maatilojen kannattavuusongelmiin;

Or. ro

Tarkistus 54
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakavampia 
ongelmia maataloudessa kuin muilla 
aloilla; katsoo, että tämän kehityssuunnan 
kääntämisessä on keskeistä puuttua 
markkinoiden epävarmuuteen ja maatilojen 
kannattavuusongelmiin;

3. huomauttaa, että työvoiman 
ikääntyminen ja tarve 
sukupolvenvaihdokseen ovat vakava 
ongelma maataloudessa; katsoo, että tämän 
kehityssuunnan kääntämisessä on keskeistä 
puuttua markkinoiden epävarmuuteen ja 
maatilojen kannattavuusongelmiin;

Or. en

Tarkistus 55
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että vain 11 
prosenttia eurooppalaisista viljelijöistä on 
alle 40-vuotiaita ja että seuraavien 
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kymmenen vuoden aikana puolet nyt 
työssä olevista viljelijöistä jää eläkkeelle; 
toteaa, että EU:n nykyisillä politiikoilla ei 
ole onnistuttu pysäyttämään 
maatalousväestön ikääntymistä; kehottaa 
jäsenvaltioita tarkastelemaan 
viljelysmaan hankkimiseen, aloitustukiin 
sekä nuorten investointien tukemiseen 
liittyviä kysymyksiä; kehottaa EU:ta myös 
tarkastelemaan kriittisesti 
hehtaarikohtaisen tukijärjestelmän 
tarkoituksenmukaisuutta;

Or. fr

Tarkistus 56
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että EU:n maatiloista vain 
11 prosentilla on alle 40-vuotias 
maatilanhoitaja2 a; kehottaa jäsenvaltioita 
poistamaan kaikki esteet, jotka haittaavat 
nuorten viljelijöiden toiminnan 
aloittamista maatalousalalla, mukaan 
lukien maan hankkimiseen liittyvät esteet;  
kehottaa myös jäsenvaltioita edistämään 
uusia tapoja tehdä yhteistyötä 
sukupolvien välillä, kuten kumppanuudet, 
osaviljely, pitkäaikainen vuokraaminen ja 
muut järjestelyt, joilla voitaisiin ratkaista 
viljelysmaiden puute ja kannustaa nuoria 
viljelijöitä;
_________________
2 a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Farmers_and_the_a
gricultural_labour_force_-_statistics

Or. en
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Tarkistus 57
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. muistuttaa maatalouden 
sukupolvenvaihdoksen tiellä olevista 
esteistä, jotka liittyvät mahdollisuuksiin 
hankkia maata ja maatilan siirtämiseen 
sukupolvelta toiselle; huomauttaa, että 
näistä esimerkkinä ovat ikääntyneet 
viljelijät, joita uhkaavat matalat eläkkeet, 
tulonmenetykset (mm. YMP-tuet) ja 
sosiaalinen syrjäytyminen maaseudulla 
eläköitymisen jälkeen ja jotka siksi 
yleensä jatkavat toiminnan harjoittamista 
ja pitävät maatilansa pidempään; 
korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan 
räätälöityjä poliittisia ohjauskeinoja, 
joilla taataan maatilojen sujuvampi siirto 
ja se, että ikääntyvät viljelijät voivat 
vanheta aktiivisina maaseutuyhteisöissä;

Or. en

Tarkistus 58
Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että useissa jäsenvaltioissa 
kansalliset eläkejärjestelmät eivät tarjoa 
riittävää toimeentuloa eläköityneille 
viljelijöille; pitää valitettavana, että usein 
ainoa keino tämän tilanteen 
ratkaisemiseksi on jatkaa maatalouden 
harjoittamista yli lakisääteisen eläkeiän, 
mikä hidastaa sukupolvenvaihdosta; 
painottaa, että YMP-tukia ei ole 
tarkoitettu korvaamaan 
eläkejärjestelmää;
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Or. en

Tarkistus 59
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että maataloudessa 
tarvitaan yhä enemmän erittäin päteviä 
nuoria ammattilaisia, erityisesti 
aluetasolla, ja kehottaa kiinnittämään 
huomiota siihen, että on pyrittävä kaikin 
toimin kannustamaan nuoria 
opiskelemaan maatalousammatteja sekä 
helpottamaan tietämyksen siirtämistä 
vanhemmalta nuoremmalle sukupolvelle;

Or. en

Tarkistus 60
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että valmisteilla olevassa 
komission tiedonannossa maaseutualueita 
koskevasta pitkän aikavälin visiosta on 
painotettava erityisesti sellaisia ohjelmia, 
jotka koskevat ikääntyneiden ihmisten 
aktiivista osallistumista maaseutuyhteisön 
elämään; 

Or. ro

Tarkistus 61
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič
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Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. katsoo, että vanhempien ja 
nuorempien sukupolvien väliset 
maatilakumppanuudet ovat ratkaisevan 
tärkeitä sukupolvien välisen 
solidaarisuuden, tietämyksen siirron ja 
keskinäisen oppimisen lisäämiseksi, mikä 
on erityisen tärkeää uusien 
teknologioiden käyttöön ottamiseksi ja 
digitaalisten taitojen soveltamiseksi 
maanviljelyssä;

Or. en

Tarkistus 62
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että Euroopan 
maatalouden työvoima koostuu yhä 
suurelta osin perheenjäsenistä, mutta 
toteaa, että perheenjäsenien osuus 
työvoimasta on laskenut tasaisesti jo vuosia 
ja sen odotetaan pienenevän entisestään 
lähitulevaisuudessa;

4. huomauttaa, että Euroopan 
maatalouden työvoima koostuu yhä 
suurelta osin perheenjäsenistä, mutta 
toteaa, että perheenjäsenien osuus 
työvoimasta on laskenut tasaisesti jo vuosia 
ja sen odotetaan pienenevän entisestään 
lähitulevaisuudessa; korostaa, että 
maaseudun väistämätön autioituminen 
joissakin unionin osissa johtaa 
maaseutualueilla taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja ympäristöongelmiin, joihin 
on puututtava kunnianhimoisemmilla ja 
paremmin koordinoiduilla toimilla;

Or. es

Tarkistus 63
Daniel Buda
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että Euroopan 
maatalouden työvoima koostuu yhä 
suurelta osin perheenjäsenistä, mutta 
toteaa, että perheenjäsenien osuus 
työvoimasta on laskenut tasaisesti jo vuosia 
ja sen odotetaan pienenevän entisestään 
lähitulevaisuudessa;

4. huomauttaa, että Euroopan 
maatalouden työvoima koostuu yhä 
suurelta osin perheenjäsenistä, mutta 
toteaa, että perheenjäsenien osuus 
työvoimasta on laskenut tasaisesti jo vuosia 
ja sen odotetaan pienenevän entisestään 
lähitulevaisuudessa; toteaa, että 
väestökadon riski on suurempi 
maaseudulla, ja kehottaa ottamaan 
käyttöön tukitoimenpiteitä tämän 
suuntauksen kääntämiseksi;

Or. ro

Tarkistus 64
Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että Euroopan 
maatalouden työvoima koostuu yhä 
suurelta osin perheenjäsenistä, mutta 
toteaa, että perheenjäsenien osuus 
työvoimasta on laskenut tasaisesti jo vuosia 
ja sen odotetaan pienenevän entisestään 
lähitulevaisuudessa;

4. huomauttaa, että Euroopan 
maatalouden työvoima koostuu yhä 
suurelta osin perheenjäsenistä, mutta 
toteaa, että perheenjäsenien osuus 
työvoimasta on laskenut tasaisesti jo vuosia 
ja sen odotetaan pienenevän entisestään 
lähitulevaisuudessa, ja siksi on tuettava 
perheviljelijöiden seuraavaa sukupolvea 
ja uusia nuoria viljelijöitä, sillä tämä tuki 
on sisällytetty YMP:hen;

Or. en

Tarkistus 65
Michaela Šojdrová, Asim Ademov, Michal Wiezik, Franc Bogovič, Marlene Mortler

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että Euroopan 
maatalouden työvoima koostuu yhä 
suurelta osin perheenjäsenistä, mutta 
toteaa, että perheenjäsenien osuus 
työvoimasta on laskenut tasaisesti jo vuosia 
ja sen odotetaan pienenevän entisestään 
lähitulevaisuudessa;

4. huomauttaa, että Euroopan 
maatalouden työvoima koostuu yhä 
suurelta osin perheenjäsenistä, mutta 
toteaa, että perheenjäsenien osuus 
työvoimasta on laskenut tasaisesti jo vuosia 
ja sen odotetaan pienenevän entisestään 
lähitulevaisuudessa, ja siksi on tuettava 
perheviljelijöiden seuraavaa sukupolvea 
ja uusia nuoria viljelijöitä, sillä tämä tuki 
on sisällytetty YMP:hen;

Or. en

Tarkistus 66
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. huomauttaa, että Euroopan 
maatalouden työvoima koostuu yhä 
suurelta osin perheenjäsenistä, mutta 
toteaa, että perheenjäsenien osuus 
työvoimasta on laskenut tasaisesti jo vuosia 
ja sen odotetaan pienenevän entisestään 
lähitulevaisuudessa;

4. huomauttaa, että Euroopan 
maatalouden työvoima koostuu yhä 
suurelta osin perheenjäsenistä, mutta 
toteaa, että perheenjäsenien osuus 
työvoimasta on laskenut tasaisesti jo vuosia 
ja sen odotetaan pienenevän entisestään 
lähitulevaisuudessa ikääntymisen sekä 
nuorten maaltamuuton seurauksena;

Or. en

Tarkistus 67
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa kiinnittämään tulevassa 
YMP:ssä erityistä huomiota tähän 
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laskuun varaamalla sen talousarviosta 
huomattavan osan nuoria viljelijöitä 
hyödyttäviin toimenpiteisiin;

Or. fr

Tarkistus 68
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että syrjäisillä alueilla, 
vuoristoalueilla ja maaseutualueilla 
asuvat ikääntyneet ihmiset ovat alttiimpia 
digitaaliselle ja sosiaaliselle 
syrjäytymiselle, mitä covid-19 on 
pahentanut entisestään;

Or. en

Tarkistus 69
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kohdentamaan Next 
Generation EU -elpymispaketin 
huolellisesti siten, että sillä voidaan 
lieventää covid-19:n kielteisiä vaikutuksia 
vanhempaan sukupolveen;

Or. en

Tarkistus 70
Anne Sander
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä muistuttaa, että 
maatalousalan työpaikkojen säilyttämisellä 
on suora yhteys maaseudun 
elinkeinoelämän pysymiseen 
elinvoimaisena; katsoo lisäksi, ettei tulisi 
aliarvioida niitä haasteita, joita kaikki 
maanviljelijät kohtaavat sen 
hahmottamisessa, mikä rooli 
nykyaikaisilla teknologioilla ja 
innovaatioilla on maataloudessa, ja 
näiden teknologioiden ja innovaatioiden 
käyttöönottamisessa; korostaa siksi, että 
elinikäinen ammatillinen koulutus, 
neuvontapalvelut sekä tietämyksen vaihto 
ovat tärkeitä elementtejä niin YMP:n 
puitteissa kuin sen ulkopuolella.

5. pitää tärkeänä muistuttaa, että 
maatalousalan työpaikkojen säilyttämisellä 
on suora yhteys EU:n alueiden 
sosioekonomisen rakenteen ja maaseudun 
elinkeinoelämän pysymiseen 
elinvoimaisena; katsoo lisäksi, ettei tulisi 
aliarvioida niitä haasteita, joita kaikki 
maanviljelijät kohtaavat nykyaikaisten 
teknologioiden ja innovaatioiden 
integroinnissa maatalouteen ja niiden 
käyttöön ottamisessa; korostaa siksi, että 
elinikäinen ammatillinen koulutus, 
neuvontapalvelut sekä tietämyksen vaihto 
ovat tärkeitä elementtejä niin YMP:n 
puitteissa kuin sen ulkopuolella, jotta 
ihmiset voivat hankkia uusia taitoja, 
erityisesti digitaalisia taitoja, koko 
työuransa ajan;

Or. fr

Tarkistus 71
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä muistuttaa, että 
maatalousalan työpaikkojen säilyttämisellä 
on suora yhteys maaseudun 
elinkeinoelämän pysymiseen 
elinvoimaisena; katsoo lisäksi, ettei tulisi 
aliarvioida niitä haasteita, joita kaikki 
maanviljelijät kohtaavat sen 
hahmottamisessa, mikä rooli nykyaikaisilla 
teknologioilla ja innovaatioilla on 
maataloudessa, ja näiden teknologioiden ja 
innovaatioiden käyttöönottamisessa; 

5. korostaa, että on tärkeää tukea 
erilaisia maaseutualueita ja kannustaa 
investointeja hankkeisiin, jotka edistävät 
paikallisia talouksia, mukaan lukien 
julkisen liikenteen saatavuuden ja 
digitaalisten yhteyksien parantaminen; 
pitää tärkeänä muistuttaa, että 
maatalousalan työpaikkojen säilyttämisellä 
on suora yhteys maaseudun 
elinkeinoelämän pysymiseen 
elinvoimaisena; katsoo lisäksi, ettei tulisi 
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korostaa siksi, että elinikäinen 
ammatillinen koulutus, neuvontapalvelut 
sekä tietämyksen vaihto ovat tärkeitä 
elementtejä niin YMP:n puitteissa kuin sen 
ulkopuolella.

aliarvioida niitä haasteita, joita kaikki 
maanviljelijät kohtaavat sen 
hahmottamisessa, mikä rooli nykyaikaisilla 
teknologioilla ja innovaatioilla on 
maataloudessa, ja näiden teknologioiden ja 
innovaatioiden käyttöönottamisessa; 
korostaa siksi, että elinikäinen 
ammatillinen koulutus, neuvontapalvelut 
sekä tietämyksen vaihto ovat tärkeitä 
elementtejä niin YMP:n puitteissa kuin sen 
ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 72
Asim Ademov, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc 
Bogovič

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä muistuttaa, että 
maatalousalan työpaikkojen säilyttämisellä 
on suora yhteys maaseudun 
elinkeinoelämän pysymiseen 
elinvoimaisena; katsoo lisäksi, ettei tulisi 
aliarvioida niitä haasteita, joita kaikki 
maanviljelijät kohtaavat sen 
hahmottamisessa, mikä rooli nykyaikaisilla 
teknologioilla ja innovaatioilla on 
maataloudessa, ja näiden teknologioiden ja 
innovaatioiden käyttöönottamisessa; 
korostaa siksi, että elinikäinen 
ammatillinen koulutus, neuvontapalvelut 
sekä tietämyksen vaihto ovat tärkeitä 
elementtejä niin YMP:n puitteissa kuin sen 
ulkopuolella.

5. pitää tärkeänä muistuttaa, että 
maatalousalan työpaikkojen säilyttämisellä 
on suora yhteys maaseudun 
elinkeinoelämän pysymiseen 
elinvoimaisena; korostaa YMP:n 
myönteistä roolia köyhyyden 
vähentämisessä sekä työpaikkojen ja 
kasvun luomisessa maaseudulle;  katsoo 
lisäksi, ettei tulisi aliarvioida niitä 
haasteita, joita kaikki maanviljelijät 
kohtaavat sen hahmottamisessa, mikä rooli 
nykyaikaisilla teknologioilla ja 
innovaatioilla on maataloudessa, ja näiden 
teknologioiden ja innovaatioiden 
käyttöönottamisessa; korostaa siksi, että 
elinikäinen ammatillinen koulutus, 
neuvontapalvelut sekä tietämyksen vaihto 
ovat tärkeitä elementtejä niin YMP:n 
puitteissa kuin sen ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 73
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Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä muistuttaa, että 
maatalousalan työpaikkojen säilyttämisellä 
on suora yhteys maaseudun 
elinkeinoelämän pysymiseen 
elinvoimaisena; katsoo lisäksi, ettei tulisi 
aliarvioida niitä haasteita, joita kaikki 
maanviljelijät kohtaavat sen 
hahmottamisessa, mikä rooli nykyaikaisilla 
teknologioilla ja innovaatioilla on 
maataloudessa, ja näiden teknologioiden ja 
innovaatioiden käyttöönottamisessa; 
korostaa siksi, että elinikäinen 
ammatillinen koulutus, neuvontapalvelut 
sekä tietämyksen vaihto ovat tärkeitä 
elementtejä niin YMP:n puitteissa kuin sen 
ulkopuolella.

5. pitää tärkeänä muistuttaa, että 
maatalousalan työpaikkojen säilyttämisellä 
on suora yhteys maaseudun ja paikallisen 
elinkeinoelämän pysymiseen 
elinvoimaisena; katsoo lisäksi, ettei tulisi 
aliarvioida niitä haasteita, joita kaikki 
maanviljelijät kohtaavat sen 
hahmottamisessa, mikä rooli nykyaikaisilla 
teknologioilla ja innovaatioilla on 
maataloudessa, ja näiden teknologioiden ja 
innovaatioiden käyttöönottamisessa; 
korostaa siksi, että elinikäinen 
ammatillinen koulutus, neuvontapalvelut 
sekä tietämyksen vaihto jäsenvaltioiden 
välillä ovat tärkeitä elementtejä niin 
YMP:n puitteissa kuin sen ulkopuolella.

Or. fr

Tarkistus 74
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää tärkeänä muistuttaa, että 
maatalousalan työpaikkojen säilyttämisellä 
on suora yhteys maaseudun 
elinkeinoelämän pysymiseen 
elinvoimaisena; katsoo lisäksi, ettei tulisi 
aliarvioida niitä haasteita, joita kaikki 
maanviljelijät kohtaavat sen 
hahmottamisessa, mikä rooli nykyaikaisilla 
teknologioilla ja innovaatioilla on 
maataloudessa, ja näiden teknologioiden ja 
innovaatioiden käyttöönottamisessa; 
korostaa siksi, että elinikäinen 
ammatillinen koulutus, neuvontapalvelut 
sekä tietämyksen vaihto ovat tärkeitä 

5. pitää tärkeänä muistuttaa, että 
maatalousalan työpaikkojen säilyttämisellä 
on suora yhteys maaseudun 
elinkeinoelämän pysymiseen 
elinvoimaisena; katsoo lisäksi, ettei tulisi 
aliarvioida niitä haasteita, joita kaikki 
maanviljelijät kohtaavat sen 
hahmottamisessa, mikä rooli nykyaikaisilla 
teknologioilla ja innovaatioilla on 
maataloudessa, ja näiden teknologioiden ja 
innovaatioiden käyttöönottamisessa; 
korostaa siksi, että elinikäinen 
ammatillinen koulutus, neuvontapalvelut 
sekä tietämyksen vaihto ovat tärkeitä 
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elementtejä niin YMP:n puitteissa kuin sen 
ulkopuolella.

elementtejä niin YMP:n puitteissa kuin sen 
ulkopuolella; huomauttaa, että 
maaseutualueiden saavutettavuuteen ja 
yhteyksiin on investoitava;

Or. ro

Tarkistus 75
Clara Aguilera

Lausuntoluonnos
5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

katsoo, että naisten mahdollisuuksia 
työskennellä maataloudessa olisi 
parannettava asianmukaisten julkisten 
palvelujen avulla;

Or. es

Tarkistus 76
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että väestön ikääntyminen 
erityisesti maaseudulla on väistämätön 
suuntaus, joka on otettava huomioon 
talous- ja sosiaalipolitiikan laatimisessa; 
katsoo, että väestön ikääntyminen 
edellyttää moniulotteista toimintamallia, 
ja painottaa, että on tärkeää edistää 
laajempaa täydentävyyttä ja synergioita 
politiikan alojen ja tukivälineiden välillä; 
muistuttaa, että riittävät resurssit ja 
palvelut ovat edellytys sille, että voidaan 
tarjota ikääntyville ihmisille heidät 
huomioon ottava ympäristö;
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Or. en

Tarkistus 77
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. kehottaa kansallisia sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia harkitsemaan 
sellaisten ohjelmien käyttöönottoa tai 
edistämistä, joilla pyritään säilyttämään 
vanhemman paikallisväestön tietämys, 
jotta voidaan dokumentoida ja tallentaa 
paikallisiin ruokiin, resepteihin, 
tuotteisiin ja muihin tapoihin liittyvä 
aineeton kulttuuriperintö, jota puolestaan 
voidaan käyttää paikallisten elinkeinojen, 
tuotteiden ja matkailun kehittämiseen ja 
säilyttämiseen; 

Or. bg

Tarkistus 78
Bronis Ropė

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että olisi perustettava 
jäsenvaltioiden hallinnoima maarahasto, 
jolla voidaan auttaa uusia, toimintaansa 
aloittavia nuoria viljelijöitä hankkimaan 
tai vuokraamaan maatalousmaita; toteaa, 
että jäsenvaltiot voisivat perustaa näitä 
rahastoja ostamalla maata 
markkinahintaan, kun sitä myydään tai 
ostetaan omistajilta, jotka omistavat 
maatalousmaita yli 500 hehtaaria;

Or. lt
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Tarkistus 79
Asim Ademov, Michaela Šojdrová, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michal Wiezik, 
Marlene Mortler, Daniel Buda, Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että EU:n vihreässä ja 
digitaalisessa siirtymässä olisi 
hyödynnettävä ikääntyvien 
maatalousyhteisöjen koko potentiaalia; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää varmistaa laajakaistayhteyksien 
ja peruspalvelujen saatavuus 
maaseudulla, tietoteknisten taitojen 
hankkiminen ja kestävää kehitystä 
koskevien uusien toimintamallien 
käyttöönotto, kuten älykkäiden kylien 
malli ja elintarvikejärjestelmien 
muuttaminen kestäviksi;

Or. en

Tarkistus 80
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että maatalouden eläkkeet 
olisi asetettava samalle tasolle muilla 
talouden sektoreilla maksettavien 
eläkkeiden kanssa; kehottaa jäsenvaltioita 
kannustamaan maataloustoiminnasta 
luopumiseen heti eläkeiän saavuttamisen 
jälkeen ja ottamaan käyttöön 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tila 
siirretään tosiasiallisesti aktiiviviljelijälle;

Or. es
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Tarkistus 81
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että koheesiopolitiikalla ja 
YMP:llä voisi olla huomattava rooli 
naisten työllistettävyyden ja osallisuuden 
tukemisessa ja tehostamisessa 
väestörakenteen ongelmista kärsivillä 
maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla, ja 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
tähän tarkoitettuja varoja paremmin;

Or. en

Tarkistus 82
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että EU:n jäsenmaiden 
välillä ja niiden sisällä on eroja 
mahdollisuuksissa hankkia maata ja 
saada suoraa tukea, ja toteaa, että tämä 
on yksi niistä ongelmista, jotka on 
ratkaistava, jotta voidaan pysäyttää 
alueellinen taantuminen sekä saada 
ikääntyneet luopumaan maatalouden 
harjoittamisesta ja kannustaa nuoria 
ryhtymään viljelijöiksi;

Or. en

Tarkistus 83
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
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5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana, ettei unioni ole 
onnistunut kannustamaan jäsenvaltioita 
kehittämään syntyvyyspolitiikkoja 
laajamittaisen siirtotyöläisten suosimisen 
sijasta;

Or. fr

Tarkistus 84
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toteaa, että yhteyksien ja 
palvelujen saatavuuden parantaminen 
maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla on 
ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan puuttua 
väestökatoon näillä alueilla sekä niiden 
ikääntyneiden asukkaiden sosiaaliseen ja 
digitaaliseen syrjäytymiseen; kehottaa 
siksi jäsenvaltioita tunnustamaan 
erilaisten maaseutualueiden ja syrjäisten 
alueiden merkityksen ja kehittämään 
niiden mahdollisuuksia edistämällä 
investointeja paikalliseen 
elinkeinoelämään, tukemalla yrittäjyyttä 
ja parantamalla niiden infrastruktuuria; 

Or. en

Tarkistus 85
Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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A a. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
strategiasuunnitelmien laatimisessa 
huomioon vanhusten (yli 65-vuotiaiden) 
osuuden maaseutualueilla ja 
harkitsemaan maaseudun vanhuksia (yli 
65-vuotiaita) koskevien tai heihin 
kohdistettujen toimenpiteiden 
käyttöönottoa, esimerkiksi lisäämällä 
joustoa niihin ehtoihin, joiden mukaisesti 
kyseiseen ikäryhmään kuuluvat voivat 
osallistua tosiasiallisesti ja aktiivisesti 
alueen elinkeinoelämään;

Or. bg

Tarkistus 86
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. huomauttaa, että covid-19-
pandemian aiheuttamassa tilanteessa on 
sitouduttava elinvoimaiseen ja 
dynaamiseen maaseutuun, poistettava 
byrokratiaa ja investoitava 
maaseutualueiden infrastruktuuriin ja 
laadukkaisiin palveluihin, jotta voidaan 
hidastaa maatalousalan ikääntymistä ja 
edistää naisten asemaa tilojen johdossa;

Or. es

Tarkistus 87
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa roolia, joka Euroopan 
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rakenne- ja investointirahastoilla on 
yhdessä EU:n muiden rahastojen kanssa 
maaseutualueiden väestörakenteeseen 
liittyvien haasteiden ratkaisemisessa 
erityisesti edistämällä taloudellista 
kehitystä ja sosiaalista osallisuutta;

Or. en

Tarkistus 88
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa kiinnittämään huomiota 
siihen, että on tärkeää varmistaa 
palvelujen saatavuus eri alueilla, sillä 
palvelujen väheneminen kannustaa 
ikääntyneitä jäämään aiemmin eläkkeelle 
ja muuttamaan kaupunkeihin, joissa 
palveluja on paremmin saatavilla;

Or. en

Tarkistus 89
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. katsoo, että elinikäisen oppimisen 
ja digitalisaation luoma potentiaali on 
välttämätöntä, jotta voidaan tarjota 
maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla 
asuvalle ikääntyvälle väestölle erilaisia 
mahdollisuuksia, kuten mahdollisuus 
sivutulojen hankkimiseen; kehottaa siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan 
koulutusohjelmia, joilla autetaan 
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ikääntyvää väestöä kehittämään taitojaan 
ja hankkimaan asiantuntemusta 
verkkokaupan, verkkomarkkinoinnin ja 
tieto- ja viestintätekniikan kaltaisilla 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 90
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. toteaa, että tehokas 
liikkuvuusjärjestelmä on yksi alueiden 
taloudellisen kehityksen, alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja alueiden 
potentiaalin kehittämisen edellytyksistä;  
katsoo, että siksi on annettava tarvittava 
rahoitus liikenneyhteyksien kehittämiseen 
ja ylläpitoon, mikä voisi kannustaa 
vanhempaa sukupolvea jatkamaan 
maatalouden harjoittamista pidempään ja 
houkutella nuoria muuttamaan 
alueellisista keskuksista töihin 
maaseudulle;

Or. en

Tarkistus 91
Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Carmen Avram, Maria Noichl, 
Marc Tarabella, Attila Ara-Kovács, Pina Picierno, Juozas Olekas, Tonino Picula, Ivo 
Hristov, Miroslav Číž

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa YMP:n roolia ja 
merkitystä, kun kannustetaan 
sukupolvenvaihdokseen maatalousalalla; 
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kehottaa jäsenvaltioita suosimaan 
strategiasuunnitelmissaan toimia, joilla 
lisätään nuorten viljelijöiden määrää, ja 
edistämään kytköksiä muihin 
kansallisella ja EU:n tasolla saatavilla 
oleviin välineisiin;

Or. en

Tarkistus 92
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. korostaa, että maatalouden 
kehityksen, digitalisaation ja 
erikoistumisen vuoksi alalla jo olevat 
ihmiset ja sille vasta tulevat tarvitsevat 
asianmukaisen digitaalisen, teknisen ja 
kaupallisen alan koulutuksen, ja kehottaa 
edistämään vaihto-ohjelmia, keskusteluja, 
verkkokoulutuksia ja verkko-oppimista;

Or. en

Tarkistus 93
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. korostaa yhteisölähtöisen 
paikallisen kehittämisen aloitteiden 
keskeistä roolia elävien ja menestyvien 
paikallisten maaseututalouksien 
säilyttämisessä ja palauttamisessa sekä 
tarvetta pitää Leader-ohjelman rahoitus 
riittävällä tasolla; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimääräisesti Leader-
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ohjelman resursseja;

Or. en

Tarkistus 94
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. muistuttaa, että syrjäisimmät 
alueet ovat erityisen alttiita väestökadolle 
ja tarvitsevat erityisiä toimenpiteitä, joilla 
voidaan lieventää niille tyypillisiä 
väestörakenteen kielteisiä muutoksia; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
ennakoivasti käytössään olevia rakenne- 
ja investointirahastoja näiden alueiden 
haasteiden ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 95
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
viljelysmaiden ostamisesta ja 
vuokraamisesta helpompaa nuorille 
viljelijöille;  kehottaa tässä yhteydessä 
antamaan viljelysmaille erityistä suojaa, 
jotta jäsenvaltiot voivat yhdessä 
paikallisviranomaisten ja 
viljelijäjärjestöjen kanssa säännellä 
maatalousmaiden myyntiä, käyttöä ja 
vuokrausta;

Or. en
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Tarkistus 96
Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène 
Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. korostaa, että jatkuvasti kehittyvä 
digitaaliteknologia vaikuttaa ihmisten 
arkeen olennaisesti, ja painottaa siksi, että 
kouluissa, sairaaloissa ja kaikissa muissa 
asiaankuuluvissa julkisissa 
palvelulaitoksissa tarvitaan nopeita 
laajakaistayhteyksiä sekä toimivia ja 
ajantasaisia teknisiä välineitä, muun 
muassa tehokkaan sähköisen hallinnon 
kehittämistä, jotta voidaan varmistaa 
riittävät mahdollisuudet 
maaseutualueiden ja syrjäisten alueiden 
asukkaille;

Or. en

Tarkistus 97
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. toteaa, että kansalaisjärjestöjen 
tarjoamat palvelut ovat tärkeitä erityisesti 
ikääntyneille; kehottaa vahvistamaan 
rahoitusta alueiden kansalaisjärjestöjen 
toiminnalle. 

Or. en


