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Tarkistus 1
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
koheesiopolitiikan odotetaan vastaavan 
vuosina 2021–2027 37 prosentista 
yleistavoitteesta, jonka mukaan vähintään 
30 prosenttia unionin talousarviomenoista 
ja Next Generation EU -välineen 
menoista osoitetaan ilmastomenoihin;

Or. en

Tarkistus 2
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että arviolta 23 
prosenttia kaikista ihmisen toiminnan 
aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä 
(2007–2016) on peräisin maataloudesta, 
metsätaloudesta ja muusta maankäytöstä 
(AFOLU)1 a; ottaa huomioon, että 
pelkästään maatalouden osuus unionin 
kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on 
10,3 prosenttia ja että tästä noin 70 
prosenttia on peräisin kotieläintaloudesta;
__________________
1 a 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/20
19/08/4.-
SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf

Or. en
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Tarkistus 3
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä 
koskevan EU:n tavoitteen täytäntöönpano 
on johtanut siihen, että Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiopolitiikan 
puitteissa on myönnetty ilmastotoimiin 
enemmän ja paremmin kohdennettua 
rahoitusta, mutta maataloudessa, 
maaseudun kehittämisessä ja 
kalastuksessa ei ole kuitenkaan 
tapahtunut merkittävää siirtymistä 
ilmastotoimiin, eikä kaikkia mahdollisia 
ilmastotoimiin liittyviä 
rahoitusmahdollisuuksia ole tutkittu 
täysimääräisesti 2 a;
__________________
2 a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR16_31/SR_CLIMATE_FI.pdf 
[Erityiskertomus, 2016: Vähintään joka 
viides euro EU:n talousarviosta 
ilmastotoimiin: kunnianhimoisia toimia 
on käynnissä, mutta niiden riittävyys on 
erittäin epävarmaa], sivu 7

Or. en

Tarkistus 4
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. ottaa huomioon, että EU:ssa 
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parhaillaan käynnissä olevat hiilen 
muuttamista biomassaksi koskevat 
hankkeet vapauttaisivat 67 miljoonaa 
tonnia hiilidioksidia vuodessa ja 
edellyttäisivät, että metsää hakataan joka 
vuosi noin 2 700 neliökilometrin verran, 
ja että hankkeilla tuotettaisiin vuosittain 
sähköä vain 64 terawattituntia, mikä on 
alle kaksi prosenttia EU:n 
sähköntuotannosta;

Or. en

Tarkistus 5
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan E kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

E. ottaa huomioon, että kestävän 
biomassan saatavuus EU:ssa on melko 
rajallinen ja että uusiutuvia 
energialähteitä koskevassa direktiivissä 
säädetyt biomassan hankintaa koskevat 
olemassa olevat kriteerit eivät perustu 
tieteeseen eivätkä ne ole riittäviä; toteaa, 
että biomassan käytön lisääminen yli 
kestävän tason vaikuttaa myöhemmin 
haitallisesti ilmastoon ja ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 6
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan F kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

F. ottaa huomioon, että biologista 
monimuotoisuutta ja 
ekosysteemipalveluja käsittelevän 
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hallitustenvälisen foorumin (IPBES) 
mukaan bioenergian kasvava kysyntä voi 
uuden raportin mukaan johtaa tulevina 
vuosina vihreään energiaan liittyvän 
maankäytön 10–30-kertaiseen kasvuun, 
mikä aiheuttaisi luonnonvaraisen 
eläimistön elinympäristöjen häviämistä ja 
saattaisi johtaa biologisen 
monimuotoisuuden laajamittaiseen 
häviämiseen ja uhanalaisten lajien 
sukupuuttoon kuolemiseen;

Or. en

Tarkistus 7
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan G kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

G. ottaa huomioon, että matkailu 
vaikuttaa ilmastonmuutokseen 
myötävaikuttamalla 8 prosenttiin 
maailman hiilidioksidipäästöistä ja että 
liikenteeseen liittyvien 
hiilidioksidipäästöjen osuus näistä 
päästöistä on suurin ja niiden odotetaan 
kasvavan 25 prosenttia vuosina 2016–
2030 matkailun kasvavan kysynnän 
vuoksi3 a;
__________________
3 a https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416
660

Or. en

Tarkistus 8
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan H kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

H. ottaa huomioon, että arviolta 8–10 
prosenttia kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin 
ruokahävikistä ja elintarvikejätteestä4 a;
__________________
4 a 
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-
5/

Or. en

Tarkistus 9
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla, ja katsoo, että 
maatalousala on kaikista aloista eniten 
alttiina ilmastonmuutoksen seurauksille; 
korostaa, että lämpötilan ja sademäärän 
muutokset sekä sään ja ilmaston ääri-
ilmiöt vaikuttavat jo nyt satoihin ja karjan 
tuottavuuteen Euroopassa; toteaa lisäksi, 
että maatalousala on strategisesti tärkeä 
EU:n ja maailmanlaajuisen 
elintarviketurvan kannalta;

Or. en

Tarkistus 10
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla; korostaa, että on tärkeää 
säilyttää riittävä tasapaino viljelijöiden, 
kuluttajien ja luonnonympäristön 
tarpeiden välillä ja varmistaa 
oikeudenmukainen siirtyminen 
ilmastoneutraaliin ja kestävään 
kiertotalouteen, jotta voidaan varmistaa, 
että kaikki mahdolliset epätasapainot 
maatalouden elintarvikeketjussa 
poistetaan;

Or. ro

Tarkistus 11
Chris MacManus

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla paitsi maapallon 
suojelemiseksi myös sen varmistamiseksi, 
että maatalousyhteisöllämme on kestävä 
tulevaisuus maanviljelyn parissa, koska 
viljelijät ovat yleensä etulinjassa 
ilmastomuutosten kielteisten 
taloudellisten vaikutusten kohtaamisessa;

Or. en

Tarkistus 12
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla; kehottaa komissiota 
tukemaan tiedettä ja tutkimusta, jolla 
kannustetaan investoimaan vähähiilisiin 
teknologioihin ja innovaatioihin 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 
siihen sopeutumiseksi;

Or. en

Tarkistus 13
Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla, jotta voidaan auttaa 
viljelijöitä sopeutumaan 
ilmastonmuutoksen kielteisiin 
vaikutuksiin, lisätä heidän sietokykyään 
näiden vaikutusten suhteen ja parantaa 
heidän kestävän kehityksen valmiuksiaan;

Or. ro

Tarkistus 14
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla varmistaen samalla 
ilmasto-oikeudenmukaisuuden, 
köyhyyden poistamisen ja alan 
työntekijöiden oikeuksien vahvistamisen;

Or. fr

Tarkistus 15
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla ja varmistettava, että 
kaikki EU:n rahoitusohjelmat- ja 
hankkeet sisällytetään osaksi strategioita, 
joilla tuetaan kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita;

Or. en

Tarkistus 16
Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla ottaen samalla huomioon 
ympäristön, yhteiskunnan ja talouden 
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kestävyys;

Or. en

Tarkistus 17
Francesca Donato, Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava ilmastoasioiden 
ratkaisemiseksi asetettuihin vaatimuksiin 
mukautumista maataloudessa ja 
elintarvikealalla;

Or. it

Tarkistus 18
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on tuettava voimakasta ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista maataloudessa ja 
elintarvikealalla;

1. korostaa, että koheesiopolitiikalla 
on otettava käyttöön ilmastoasioiden 
valtavirtaistamista koskevia käytäntöjä 
maataloudessa ja elintarvikealalla;

Or. el

Tarkistus 19
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että maa- ja metsätalousala 
on tärkeä vihreän siirtymän vauhdittaja; 
korostaa siksi, että tulevissa toimissa olisi 
keskityttävä sopeutumiseen, hillitsemiseen 
ja biologiseen monimuotoisuuteen; toteaa 
lisäksi, että teknologisten innovaatioiden 
täyden potentiaalin hyödyntämiseksi 
tarvitaan huomattavaa tutkimusta, jotta 
voidaan kehittää sekä kasvi- että 
kotieläintuotantoa, kuten 
kasvinjalostusta, enemmän hiiltä sitovaa 
ruohoa, biokaasua ja biomassan 
hyödyntämistä;

Or. en

Tarkistus 20
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on huolissaan siitä, että 
tuotantokustannusten nousu voi 
heikentää eurooppalaisten 
maataloustuotteiden kilpailukykyä ja 
parantaa samalla muiden kuin 
eurooppalaisten tuotteiden, joihin ei 
yleensä sovelleta ympäristö- tai 
laatuvaatimuksia, kilpailukykyä;

Or. el

Tarkistus 21
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että ilmastonmuutoksen 
hillitseminen tarjoaa mahdollisuuden 
parantaa maatilojen tehokkuutta. Toteaa, 
että maatalous on strategisesti erittäin 
tärkeä kasvihuonekaasujen nielu, jota on 
korostettava unionin politiikoissa;

Or. es

Tarkistus 22
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että elintarvikejätteen ja 
ruokahävikin ehkäiseminen ja 
vähentäminen sekä paikallisten 
rakenteiden ja alueellisten arvoketjujen 
vahvistaminen on välttämätöntä kaikkien 
kasvatukseen, valmistukseen ja 
kuljetukseen liittyvien päästöjen 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 23
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, 
Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että Pariisin sopimuksen 
2 artiklan mukaisesti ilmastotoimien 
valtavirtaistamista maataloudessa on 
sovellettava tavalla, joka ei uhkaa 



PE662.106v01-00 14/76 AM\1220680FI.docx

FI

elintarviketuotantoa ja joka turvaa 
elintarviketurvan Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 24
Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteena on 
suojella, säilyttää ja lisätä unionin 
luonnonpääomaa sekä suojella 
kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia 
ympäristöön liittyviltä riskeiltä ja 
vaikutuksilta;

Or. en

Tarkistus 25
Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että Euroopan rakenne- 
ja investointirahastoja on tehostettava ja 
täydennettävä sekä ilmastonmuutoksen 
torjunnassa että maaseudun 
elämänlaadun parantamisessa;

Or. sl

Tarkistus 26
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että maatalouden 
ensisijaisena tehtävänä on tuottaa 
riittävästi turvallisia elintarvikkeita ja 
rehuja kasvavan väestön ravitsemiseksi; 
katsoo, että kaikkien muiden tavoitteiden 
on oltava toissijaisia;

Or. en

Tarkistus 27
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että tehokas 
kotieläintuotanto voi edistää 
kasvihuonekaasujen vähentämistä, 
vahvistaa nieluja ja lisätä tuottavuutta;

Or. es

Tarkistus 28
Francesca Donato, Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
kaksinkertaistettava ja että 40 prosenttia 

Poistetaan.
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EAKR:n resursseista olisi kohdennettava 
vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen1 ;
__________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file

Or. it

Tarkistus 29
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
kaksinkertaistettava ja että 40 prosenttia 
EAKR:n resursseista olisi kohdennettava 
vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen1;

Poistetaan.

__________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file.

Or. es

Tarkistus 30
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
kaksinkertaistettava ja että 40 prosenttia 
EAKR:n resursseista olisi kohdennettava 
vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen1;

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 55 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
kaksinkertaistettava ja että 40 prosenttia 
EAKR:n resursseista olisi kohdennettava 
vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen1; 
korostaa, että ilmastotehokkaita 
maatalousratkaisuja koskeva tutkimus ja 
investoinnit olisi sisällytettävä alueellisiin 
ympäristöstrategioihin;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. en

Tarkistus 31
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
kaksinkertaistettava ja että 40 prosenttia 
EAKR:n resursseista olisi kohdennettava 
vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen1;

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
kaksinkertaistettava ja että 40 prosenttia 
EAKR:n resursseista olisi kohdennettava 
vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen1; 
korostaa, että on myös poistettava 
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haitallisiksi määritetyt tuet, jotta taataan 
vahingon välttämisen periaatteen 
kunnioittaminen;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. fr

Tarkistus 32
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
kaksinkertaistettava ja että 40 prosenttia 
EAKR:n resursseista olisi kohdennettava 
vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen1;

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
arvioitava uudelleen ja että enintään 20 
prosenttia EAKR:n resursseista olisi 
kohdennettava vihreään ja vähähiiliseen 
tavoitteeseen1, jotta voidaan säilyttää 
EU:n tuotteiden kilpailukyky ja saavuttaa 
samalla vihreän siirtymän tavoitteet;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. el

Tarkistus 33
Emmanouil Fragkos
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
kaksinkertaistettava ja että 40 prosenttia 
EAKR:n resursseista olisi kohdennettava 
vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen1;

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen kautta pienempiä 
tuotantokustannuksia tukevat määrärahat 
kaikilla tukikelpoisilla aloilla olisi 
vähintään kaksinkertaistettava ja että 40 
prosenttia EAKR:n resursseista olisi 
kohdennettava vihreään ja vähähiiliseen 
tavoitteeseen1;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. el

Tarkistus 34
Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
kaksinkertaistettava ja että 40 prosenttia 
EAKR:n resursseista olisi kohdennettava 
vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen1;

2. suhtautuu myönteisesti 
hyväksyttyyn unionin monivuotiseen 
rahoituskehykseen 2021–2027 (MRK) 
sekä Next Generation EU- välineeseen, 
jotka muodostavat vahvan 
rahoitusperustan sellaisten politiikkojen 
tukemiseksi, joiden avulla unioni voi 
saavuttaa kasvihuonekaasupäästöjen 32 
prosentin vähennystavoitteen vuoteen 2030 
mennessä, sekä ilmastoneutraaliuteen 
siirtymisen tukemiseksi kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla;
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__________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
eu/file

Or. en

Tarkistus 35
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
kaksinkertaistettava ja että 40 prosenttia 
EAKR:n resursseista olisi kohdennettava 
vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen1;

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen jopa 32 
prosentin vähennystavoitteen 
tavoittelemiseksi vuoteen 2030 mennessä 
ERI-rahastoista maksettavat 
ilmastoneutraaliuteen siirtymistä tukevat 
määrärahat kaikilla tukikelpoisilla aloilla 
olisi vähintään kaksinkertaistettava ja että 
40 prosenttia EAKR:n resursseista olisi 
kohdennettava vihreään ja vähähiiliseen 
tavoitteeseen1;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. el

Tarkistus 36
Chris MacManus

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
kaksinkertaistettava ja että 40 prosenttia 
EAKR:n resursseista olisi kohdennettava 
vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen1;

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen vähintään 32 
prosentin vähennystavoitteen 
saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä 
ERI-rahastoista maksettavat 
ilmastoneutraaliuteen siirtymistä tukevat 
määrärahat kaikilla tukikelpoisilla aloilla 
olisi vähintään kaksinkertaistettava ja että 
40 prosenttia EAKR:n resursseista olisi 
kohdennettava vihreään ja vähähiiliseen 
tavoitteeseen1;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

1 
https://www.caneurope.org/docman/climat
e-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-eu/file

Or. en

Tarkistus 37
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
kaksinkertaistettava ja että 40 prosenttia 
EAKR:n resursseista olisi kohdennettava 
vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen1;

2. korostaa, että 
kasvihuonekaasupäästöjen 32 prosentin 
vähennystavoitteen saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä ERI-rahastoista 
maksettavat ilmastoneutraaliuteen 
siirtymistä tukevat määrärahat kaikilla 
tukikelpoisilla aloilla olisi vähintään 
kaksinkertaistettava ja että 40 prosenttia 
EAKR:n resursseista olisi kohdennettava 
vihreään ja vähähiiliseen tavoitteeseen5 a;

__________________ __________________
1 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-transition-in-the-
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eu/file
5 a 
https://www.caneurope.org/docman/clima
te-finance-development/3599-funding-
climate-and-energy-

Or. en

Tarkistus 38
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että koheesiopolitiikan 
varoja on käytetty sellaisten kosteikkojen 
ja turvemaiden ennallistamiseen, jotka 
ovat kärsineet myös maatalouspolitiikan 
sekä maa- ja metsätalouskäytäntöjen 
aiheuttamista paineista; kehottaa 
toteuttamaan kohdennettuja toimia tällä 
alalla myös tulevan monivuotisen 
rahoituskehyksen, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston ja elpymisrahaston 
puitteissa, ja korostaa samalla tarvetta 
vähentää painetta vesimuodostumien ja 
niiden läheisten ekosysteemien 
määrällisen ja laadullisen tilan osalta ja 
siirtyä kestävämpään maankäyttöön, joka 
tukee näiden ekosysteemien kykyä 
sopeutua ilmastonmuutokseen;

Or. en

Tarkistus 39
Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen ja Next 
Generation EU -välineen 
ilmastotavoitteeseen osoitettujen menojen 
osuudeksi on asetettu vähintään 30 
prosenttia menoista, mikä tarkoittaa, että 
vihreään siirtymään varataan vähintään 
547 miljardia euroa uusia EU:n 
rahoitusvaroja;

Or. en

Tarkistus 40
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että EU:n, 
jäsenvaltioiden ja alueellisten 
talousarvioiden rahoitusvarojen niukkuus 
kasvaa lähitulevaisuudessa pandemiaan 
liittyvien toimenpiteiden ja brexitin 
aiheuttaman ennennäkemättömän 
taloudellisen taantuman vuoksi;

Or. en

Tarkistus 41
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
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ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat mahdollisuudet;

ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat mahdollisuudet; 
painottaa, että alueellisissa 
ympäristöstrategioissa on yhteisin toimin 
järjestelmällisesti torjuttava biologisen 
monimuotoisuuden kriisiä ja 
ilmastohäiriöitä ja saavutettava 
synergioita toimissa, joilla torjutaan näitä 
kahta kriisiä;

Or. fr

Tarkistus 42
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat mahdollisuudet;

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat mahdollisuudet; 
katsoo, että kaikkien taloudellisten ja 
sosiaalisten toimijoiden on pantava 
täytäntöön EU:n kunnianhimoiset 
politiikat, jotta suunnitellut alat eivät ole 
ainoat tahot, jotka maksavat ilmasto- ja 
ympäristökustannuksista;

Or. ro

Tarkistus 43
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat 
mahdollisuudet;

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
täysimääräisesti huomioon hiilinielujen 
käyttämätön potentiaali ja niiden 
mahdollinen panos energiaintensiivisten 
materiaalien korvaamiseen kestävällä 
tavalla suuren lisäarvon tuotannossa, 
mikä ei vaikuta kielteisesti hiilen 
poistamiseen ja lisää merkittävästi 
vihreiden työpaikkojen määrää;

Or. en

Tarkistus 44
Ulrike Müller, Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat 
mahdollisuudet;

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, 
joilla pyritään ilmastoneutraalin EU:n 
saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä, 
kun otetaan huomioon maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalan merkittävä 
panos; korostaa, että maatalouden 
kestävyyteen on sovellettava tasapainoista 
lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon 
olemassa olevat jännitteet maatalouden 
ilmasto- ja biodiversiteettijalanjäljen 
parantamisen sekä taloudellisten ja 
sosiaalisten näkökohtien välillä;

Or. en
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Tarkistus 45
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat mahdollisuudet;

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat mahdollisuudet; 
toteaa, että näiden tavoitteiden on oltava 
tältä osin EU:n yleisten tavoitteiden 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 46
Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat mahdollisuudet;

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
täyttävät yleisen tavoitteen 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat mahdollisuudet, 
vaarantamatta elintarviketurvaa ja 
myytävien elintarvikkeiden saatavuutta;

Or. ro

Tarkistus 47
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Anne Sander
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat 
mahdollisuudet;

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan merkittävä panos ottaen 
huomioon, että maaperä ja metsät ovat 
maailman suurimpia 
hiilidioksidivarastoja;

Or. en

Tarkistus 48
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, 
Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat mahdollisuudet;

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat mahdollisuudet 
biogeenisten resurssien, materiaalien ja 
aineiden tarjoamisessa ja kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 49
Emmanouil Fragkos
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat mahdollisuudet;

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin, kehitystä edistäviin ja 
digitaalisiin ilmastotavoitteisiin, jotka ovat 
yhdenmukaisia yleisen tavoitteen kanssa 
kilpailukykyisen, digitaalisen ja 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat mahdollisuudet;

Or. el

Tarkistus 50
Chris MacManus

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat 
mahdollisuudet;

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kiinnittäen 
erityistä huomiota siihen, että viljelijöitä 
ja metsänhoitajia hyödynnetään 
maisemiemme säilyttäjinä, mikä auttaa 
meitä saavuttamaan nämä tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 51
Francesca Donato, Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, 
jotka menevät pidemmälle kuin yleinen 
tavoite ilmastoneutraalin EU:n 
saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä, 
kun otetaan huomioon maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalan tarjoamat 
mahdollisuudet;

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat, joilla jo 
pyritään saavuttamaan kunnianhimoiset 
ilmastotavoitteet, joissa olisi löydettävä 
tasapaino taloudellisten ja tuotannollisten 
tarpeiden ja ilmastonmuutoksen välillä, 
kun otetaan huomioon maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalan tarjoamat 
mahdollisuudet;

Or. it

Tarkistus 52
Christine Schneider

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat 
mahdollisuudet;

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, ja että samalla on 
otettava huomioon maatalous-, elintarvike- 
ja metsätalousalan osallistuminen;

Or. de

Tarkistus 53
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 3. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
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alueelliset ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, jotka 
menevät pidemmälle kuin yleinen tavoite 
ilmastoneutraalin EU:n saavuttamisesta 
vuoteen 2050 mennessä, kun otetaan 
huomioon maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan tarjoamat 
mahdollisuudet;

alueelliset sekä kaupunkeja ja maaseutua 
koskevat ympäristöstrategiat 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, 
joilla pyritään ilmastoneutraalin EU:n 
saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä, 
kun otetaan huomioon maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalan huomattava 
panos;

Or. en

Tarkistus 54
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota 
tarkastelemaan uudelleen bioteknologian 
asemaa; katsoo, että vihreä bioteknologia 
edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
tarjoamalla ratkaisuja fossiilipohjaisten 
materiaalien korvaamiseen biopohjaisilla 
materiaaleilla; toteaa, että viljelymaiden 
kestävä käyttö on välttämätöntä, jotta 
maatalouden eri tuotantomallit voivat olla 
tehokkaita pyrkimyksissä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen;

Or. es

Tarkistus 55
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että 
ilmastonmuutosmielisen 
koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden käyttöönottoa on 
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tuettava tutkimuksella ja innovoinnilla 
sekä perusteellisella 
vaikutustenarvioinnilla, jossa otetaan 
huomioon taloudelliset ja sosiaaliset 
seuraukset;

Or. en

Tarkistus 56
Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että siirtymän kohti 
ilmastoneutraaliutta on oltava 
oikeudenmukainen ja osallistava, ja siinä 
on keskityttävä erityisesti 
maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla 
asuviin kansalaisiin;

Or. en

Tarkistus 57
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että koheesiopolitiikan 
olisi oltava yhdenmukaista Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden 
kanssa sekä sen pellolta pöytään -
strategian ja biodiversiteettistrategian 
kanssa;

Or. en
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Tarkistus 58
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että kiertotalouden 
kehittämisen olisi oltava 
koheesiopolitiikan keskeinen painopiste, 
koska sillä on merkittävä rooli 
kasvihuonekaasupäästöjen ja saasteiden 
vähentämisessä, materiaalien käytön ja 
jätehuollon optimoinnissa, pidemmissä 
elinkaarissa jne.; korostaa myös 
biotalouden ja sinisen biotalouden 
merkittävää roolia ilmastonmuutoksen 
torjunnassa;

Or. en

Tarkistus 59
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. huomauttaa, että 
kasvinjalostukseen liittyvällä 
innovoinnilla, esimerkiksi 
geenimuuntelun kaltaisilla välineillä, on 
valtava potentiaali kehittää lajikkeita, 
joilla on parempi kyky hillitä 
ilmastonmuutosta;

Or. es

Tarkistus 60
Mazaly Aguilar
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Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. katsoo, että ilmastoälykäs 
maatalous on riippuvainen uusien 
teknologioiden käytöstä ja kehittämisestä 
maataloudessa, erityisesti pienviljelijöiden 
ja luomutuottajien tapauksessa;

Or. es

Tarkistus 61
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. pyytää ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, että komissio ei keskitä 
toimiaan yksinomaan luonnonmukaisen 
maatalouden kehittämiseen vaan 
kannustaa myös kehittämään integroidun 
tuotannon malleja, täsmäviljelyä ja 
maaperän suojelun tekniikoita;

Or. es

Tarkistus 62
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. vaatii luotettavia tietoja, parempaa 
tiedon saatavuutta ja viljelijöille 
suunnattua kokonaisvaltaista koulutusta, 
jotta voidaan helpottaa 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen 
parhaiden käytäntöjen tunnistamista ja 
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omaksumista;

Or. es

Tarkistus 63
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot. 
kehottaa toimivaltaisia viranomaisia 
kehittämään edelleen kiertotaloutta ja 
biotaloutta alueellisissa 
ympäristöstrategioissaan; korostaa tässä 
yhteydessä, että maatalousalalla on 
mahdollisuus tuottaa uusiutuvaa 
energiaa, kuten biokaasua 
maatalousjätteistä ja tähteistä, kuten 
lannasta, tai muista jätteistä ja tähteistä, 
jotka ovat peräisin 
elintarviketeollisuudesta, likavedestä, 
jätevedestä ja yhteisöiltä peräisin olevasta 
jätteestä. Katsoo lisäksi, että alueellisten 
ympäristöstrategioiden olisi edistettävä 
tehokkaita ja kestäviä maatilojen 
liiketoimintamalleja ravinteiden 
talteenottoa ja kierrätystä varten. kehottaa 
lisäämään tutkimusta, priorisointia ja 
investointeja näihin vaihtoehtoihin, ja 
kehottaa laatimaan tätä tukevan 
poliittisen kehyksen;

Or. en
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Tarkistus 64
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike-, peltometsätalous- ja 
metsätalousalalla; ehdottaa, että 
toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, joissa on EU:n 
ilmastotavoitteiden kannalta 
merkitykselliset hiilivelan 
takaisinmaksuajat, ja että 
bioenergiahankkeisiin aletaan soveltaa 
tiukkoja ja ajantasaisen tieteellisen tiedon 
mukaisia kestävyys- ja 
kelpoisuuskriteerejä, joissa otetaan 
huomioon myös kussakin hankkeessa 
käytetyn biomassatyypin saatavuus, 
ennallistamis- ja suojelutavoitteet sekä 
metsäalan arvoketjussa ylempänä olevat 
teollisuudenalat;

Or. en

Tarkistus 65
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 

4. korostaa, että alueellisista 
ympäristöstrategioista olisi suljettava pois 
kaikenlainen tuki fossiilisille 
polttoaineille ja 
kaasuinfrastruktuurihankkeille ja että 
niillä olisi tuettava uusiutuvan energian 
tuotantoa ja resurssitehokkuutta maatalous-
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tuuli- ja aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

, elintarvike- ja metsätalousalalla; toteaa, 
että biomassan tuottaminen puusta tai 
maataloustuotteista energiantuotantoon ei 
takaa kestävyyttä; ehdottaa, että 
toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

Or. en

Tarkistus 66
Chris MacManus

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla on tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; korostaa, 
että tällainen toimenpide olisi hyödyllinen 
luonnon monimuotoisuuden sekä 
kasvihuonekaasupäästöjen kannalta ja 
lisäisi myös maatilojen tuloja, koska 
tuotantopanoskustannukset kasvavat 
jatkuvasti; ehdottaa, että toimivaltaiset 
viranomaiset asettavat etusijalle 
kestävimmät vaihtoehdot, kuten tuuli- ja 
aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

Or. en

Tarkistus 67
Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit ja hyödyntävät 
kiertotalouden potentiaalia, mikä edistää 
resurssien tehokkaampaa käyttöä ja 
kestävää kulutusta;

Or. ro

Tarkistus 68
Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla ottaen 
samalla huomioon näiden alojen 
kilpailukyky; ehdottaa, että toimivaltaiset 
viranomaiset asettavat etusijalle kaikki 
kestävän energiantuotannon vaihtoehdot, 
jotka hyödyttävät ympäristöä, paikallista 
taloutta sekä kunkin alueen asukkaita;

Or. en

Tarkistus 69
Emmanouil Fragkos
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla, jotta 
EU:n tuotteista saataisiin 
kilpailukykyisempiä; ehdottaa, että 
toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

Or. el

Tarkistus 70
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla ja 
varmistettava kaikkien mahdollisten 
edunsaajien yhdenvertainen kohtelu; 
ehdottaa, että toimivaltaiset viranomaiset 
asettavat etusijalle kestävimmät 
vaihtoehdot, kuten tuuli- ja 
aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

Or. ro
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Tarkistus 71
Francesca Donato, Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
energian tuotantoa, joka on tuottavuuden 
ja resurssitehokkuuden kannalta 
tarkoituksenmukaista maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, mutta 
joissa otetaan kuitenkin huomioon 
maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalan taloudelliset ja 
tuotannolliset tarpeet;

Or. it

Tarkistus 72
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, 
Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot 
soveltamalla tiukkoja kestävyyskriteerejä;

Or. en
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Tarkistus 73
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli- ja aurinkoenergian, ja määräävät 
bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

4. korostaa, että alueellisilla 
ympäristöstrategioilla olisi tuettava 
uusiutuvan energian tuotantoa ja 
resurssitehokkuutta maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla; ehdottaa, 
että toimivaltaiset viranomaiset asettavat 
etusijalle kestävimmät vaihtoehdot, kuten 
tuuli-, aalto- ja aurinkoenergian, ja 
määräävät bioenergiahankkeille tiukat 
kestävyyskriteerit;

Or. el

Tarkistus 74
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
4 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(a) toteaa, että koheesiopolitiikka ja 
alueelliset ympäristöstrategiat tarjoavat 
mahdollisuuksia tukea viljelijöiden ja 
metsänhoitajien ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseksi tekemiä kestäviä 
investointeja, joiden tavoitteena on 
erityisesti ehkäistä tulvia, kuivuutta ja 
tulipaloja; ehdottaa, että näitä 
mahdollisuuksia korostetaan 
tulevaisuudessa, jotta jäsenvaltioita ja 
alueviranomaisia kannustetaan 
hyödyntämään näitä mahdollisuuksia 
täysimääräisesti;

Or. en
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Tarkistus 75
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
4 kohta – b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(b) korostaa, että alueellisten 
ympäristöstrategioiden on sisällettävä 
vahingon välttämisen periaate ja tuettava 
kestävän kehityksen tavoitteiden ja 
Pariisin sopimuksen saavuttamista 
noudattaen täysimääräisesti EU:n 
kestävyysluokitusjärjestelmää, myös 
maataloudessa ja elintarviketuotannon 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 76
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että kiertotalouden ja 
biotalouden kehittäminen luo lisää 
työpaikkoja alkutuotantoon, ja korostaa, 
että biotalous edellyttää uusien taitojen, 
uuden tietämyksen ja uusien tieteenalojen 
kehittämistä ja/tai integrointia entisestään 
alan koulutukseen, jotta voidaan 
paneutua biotalouteen liittyviin 
yhteiskunnallisiin muutoksiin, edistää 
kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkojen 
luomista, vastata alan tarpeisiin sekä 
varmistaa, että taidot ja työpaikat 
kohtaavat toisensa paremmin;

Or. en



PE662.106v01-00 42/76 AM\1220680FI.docx

FI

Tarkistus 77
Ulrike Müller, Asger Christensen, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, 
Jérémy Decerle

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että biokaasun kaltaisten 
uusiutuvien energialähteiden tuotanto 
tarjoaa viljelijöille valtavat 
mahdollisuudet parantaa 
ilmastotehokkuuttaan ja auttaa tekemään 
kestävästä maataloudesta kannattavan 
liiketoimintamallin, joka tarjoaa 
mahdollisuuksia kasvulle ja 
(ammattitaitoiselle) työlle maaseudulla; 
korostaa, että tarvittavat investoinnit ovat 
huomattavia ja että viljelijät tarvitsevat 
siksi helposti saatavilla olevaa rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 78
Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että alueellisissa 
ympäristöstrategioissa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota siihen, että tuetaan 
fossiili-intensiivisten materiaalien 
korvaamista uusiutuvilla ja biopohjaisilla 
materiaaleilla, jotka ovat peräisin metsä- 
ja maataloudesta, jotka ovat kaksi sekä 
hiilipäästöjä aiheuttavaa että hiilinieluna 
toimivaa alaa;

Or. en
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Tarkistus 79
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että koheesiopolitiikan 
rahastoilla voidaan tukea myös biokaasun 
tuotantoon tehtäviä investointeja, jotka 
voivat auttaa vähentämään 
metaanipäästöjä kestävällä tavalla 
hyödyntämällä maatalousjätettä ja 
tähteitä kiertotalouden edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 80
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että kullakin alalla on 
pyrittävä luopumaan asteittain 
fossiilipohjaisen energian käytöstä, jotta 
voidaan edistää vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteiden ja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamista;

Or. en

Tarkistus 81
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että koheesiopolitiikan ja 
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alueellisten ympäristöstrategioiden 
kehittäminen edellyttäisi aidosti 
ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevien 
poliittisten tavoitteiden kanssa 
yhdenmukaisia kannustimia yrityksille;

Or. en

Tarkistus 82
Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että kestävä ja 
luonnonläheinen metsänhoito on 
ratkaisevan tärkeää, jotta varmistetaan 
kasvihuonekaasupäästöjen jatkuva 
sitominen ilmakehästä, ja se mahdollistaa 
myös uusiutuvan ja ilmastoystävällisen 
raaka-aineen tuottamisen sellaisia 
puutuotteita varten, jotka varastoivat 
hiilidioksidia ja voivat korvata 
fossiilipohjaiset materiaalit ja 
polttoaineet; korostaa, että metsien 
kolmitahoinen rooli (ne toimivat nieluina, 
varastoijina ja korvaajina) auttaa 
vähentämään ilmakehän 
hiilidioksidipäästöjä ja varmistamaan 
metsien jatkuvan kasvun ja monien 
muiden palvelujen tuottamisen, ja siksi 
metsien olisi oltava erottamaton osa 
alueellisia ympäristöstrategioita;

Or. en

Tarkistus 83
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan uusia 
kierrätystekniikoita 
maatalousjätehuollossa; kehottaa myös 
edistämään biopohjaisten muovien 
käyttöä muovin korvaamiseen, vaikka 
tavoitteena onkin vähentää muovin 
kokonaiskäyttöä; kehottaa komissiota 
harkitsemaan mahdollisuutta ottaa 
käyttöön yhdenmukainen 
merkintäjärjestelmä biopohjaisia muoveja 
varten;

Or. en

Tarkistus 84
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Adrián Vázquez 
Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoa, erityisesti kasviproteiinien 
tuotantoa, ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, koska se lyhentää 
kuljetusmatkoja ja rajoittaa metsäkatoa; 
korostaa koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin;

5. korostaa, että on tärkeää edistää 
kestäviä maatalouskäytäntöjä ja lisätä 
rehujen tuotantoa Euroopassa, erityisesti 
kasviproteiinien ja tehokaskäyttöisten 
viljelykasvien, kuten rehuvuohenherneen, 
tuotantoa, mikä edistää merkittävästi 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja 
ympäristön tasapainon palauttamista; 
katsoo, että rehuvuohenherneeseen 
investoiminen vaihtoehtoisena 
proteiininlähteenä lyhentää 
kuljetusmatkoja ja auttaa metsäkadon 
rajoittamisessa; katsoo lisäksi, että 
tällaiset investoinnit mahdollistavat 
maaseutuyhteisöjen ja työmarkkinoiden 
viherryttämisen perustamalla paikallisia 
vihreitä biojalostamoja, ja korostaa 
koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden tarjoamia 
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mahdollisuuksia tämän tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 85
Daniel Buda

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoa, erityisesti kasviproteiinien 
tuotantoa, ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, koska se lyhentää 
kuljetusmatkoja ja rajoittaa metsäkatoa; 
korostaa koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin;

5. korostaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoa, erityisesti kasviproteiinien 
tuotantoa, ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, koska se lyhentää 
kuljetusmatkoja ja rajoittaa metsäkatoa; 
korostaa koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin; korostaa tarvetta 
auttaa pienviljelijöitä ja paikallisia 
tuottajia saamaan tarvittavaa rahoitusta 
ja tunnistamaan ja hyödyntämään 
tehokkaasti paikallisella, kansallisella ja 
Euroopan tasolla käytettävissä olevia 
rahoitusvälineitä;

Or. ro

Tarkistus 86
Chris MacManus

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoa, erityisesti kasviproteiinien 
tuotantoa, ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, koska se lyhentää 
kuljetusmatkoja ja rajoittaa metsäkatoa; 

5. muistuttaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin EU:n kauppapolitiikkaa 
uudistamalla elintarvikkeiden ja rehujen, 
kuten kasviproteiinien, tuotantoa 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, koska 
se lyhentää kuljetusmatkoja ja rajoittaa 
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korostaa koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin;

metsäkatoa Amazonin alueen kaltaisilla 
seuduilla; korostaa koheesiopolitiikan ja 
alueellisten ympäristöstrategioiden 
tarjoamia mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin; korostaa ”slow food” -
liikkeen kaltaisten aloitteiden merkitystä 
tämän siirtymän toteuttamisessa;

Or. en

Tarkistus 87
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoa, erityisesti kasviproteiinien 
tuotantoa, ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, koska se lyhentää 
kuljetusmatkoja ja rajoittaa metsäkatoa; 
korostaa koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin;

5. korostaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoa EU:n alueelle ja samalla edistää 
mahdollisimman paljon paikallisten 
tuotteiden kulutusta, erityisesti 
kasviproteiinien tuotantoa, 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, koska 
se lyhentää kuljetusmatkoja ja rajoittaa 
metsäkatoa; korostaa koheesiopolitiikan ja 
alueellisten ympäristöstrategioiden 
tarjoamia mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin;

Or. el

Tarkistus 88
Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoa, erityisesti kasviproteiinien 
tuotantoa, ilmastonmuutoksen 

5. korostaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoa, erityisesti kasviproteiinien 
tuotantoa, ilmastonmuutoksen 
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hillitsemiseksi, koska se lyhentää 
kuljetusmatkoja ja rajoittaa metsäkatoa; 
korostaa koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin;

hillitsemiseksi, koska se lyhentää 
kuljetusmatkoja ja rajoittaa metsäkatoa, ja 
kehottaa laatimaan EU:n suunnitelman 
kasviproteiinien tuotannon 
kehittämiseksi; korostaa koheesiopolitiikan 
ja alueellisten ympäristöstrategioiden 
tarjoamia mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin;

Or. ro

Tarkistus 89
Francesca Donato, Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoa, erityisesti kasviproteiinien 
tuotantoa, ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, koska se lyhentää 
kuljetusmatkoja ja rajoittaa metsäkatoa; 
korostaa koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin;

5. korostaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoa erilaisten karjaeläinten 
kasvatuksen ohella, koska se lyhentää 
kuljetusmatkoja ja rajoittaa metsäkatoa; 
korostaa koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin;

Or. it

Tarkistus 90
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoa, erityisesti kasviproteiinien 
tuotantoa, ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, koska se lyhentää 

5. korostaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoa, myös kasviproteiinien tuotantoa, 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, koska 
se lyhentää kuljetusmatkoja ja rajoittaa 
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kuljetusmatkoja ja rajoittaa metsäkatoa; 
korostaa koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin;

metsäkatoa; korostaa koheesiopolitiikan ja 
alueellisten ympäristöstrategioiden 
tarjoamia mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin;

Or. el

Tarkistus 91
Mazaly Aguilar

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää tuoda 
takaisin elintarvikkeiden ja rehujen 
tuotantoa, erityisesti kasviproteiinien 
tuotantoa, ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, koska se lyhentää 
kuljetusmatkoja ja rajoittaa metsäkatoa; 
korostaa koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin;

5. korostaa käynnissä olevien 
eurooppalaisten aloitteiden merkitystä 
kasviproteiinien tuotannon edistämiseksi 
ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, 
koska se lyhentää kuljetusmatkoja ja 
rajoittaa metsäkatoa; korostaa 
koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia tukea tuotannon 
siirtämistä takaisin;

Or. es

Tarkistus 92
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
5 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(a) toteaa, että vihreällä ja kestävällä 
paikallisella maatilamatkailulla voi olla 
myönteinen vaikutus ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen, ja kannustaa jäsenvaltioita 
ja alueviranomaisia hyödyntämään 
koheesiopolitiikan ja alueellisten 
ympäristöstrategioiden tarjoamia 
mahdollisuuksia sen kehittämisen 
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tukemisessa edellyttäen, että noudatetaan 
ympäristönormeja ja sosiaalinormeja;

Or. en

Tarkistus 93
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
5 kohta – b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(b) korostaa, että alueellisiin 
ympäristöstrategioihin olisi sisällyttävä 
jätehuoltosuunnitelmia, myös 
maanviljelystä, elintarvikkeiden 
jalostuksesta sekä elintarvikkeiden 
varastoinnista ja jakelusta peräisin 
olevien jätteiden osalta kiertotalouden 
periaatteen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 94
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevat toimintapolitiikat ovat 
riittämättömiä; painottaa, että megapalot 
ja niiden yleistyminen lähitulevaisuudessa 
vaikuttavat rajoittavasti 
sopeutumiskykyyn, kun otetaan huomioon 
niiden aiheuttamien tuhojen laajuus ja 
että niihin on mahdoton sopeutua; 
palauttaa mieliin, että megapalot 
voimistavat myös ilmastohäiriöitä, koska 
ne lisäävät tuulien nopeutta, aiheuttavat 
ukkosia ja tuottavat tuhkaa, joka saattaa 
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laskeutua jäätiköiden päälle ja nopeuttaa 
niiden sulamista; painottaa, että on 
ehdottoman tärkeää, että Euroopan 
unionin aluepolitiikoissa edistetään maa- 
ja metsätalouteen kohdistuvien 
ilmastonmuutoksen vaikutusten 
hillitsemistä, niihin sopeutumista ja 
niiden ehkäisemistä;

Or. fr

Tarkistus 95
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on tärkeää tukea 
lyhyitä toimitusketjuja, joiden roolia myös 
covid-19:n seurauksena toteutettu rajojen 
sulkeminen on korostanut, ja korostaa, 
että lyhyillä toimitusketjuilla voi olla 
merkittävä rooli hiilijalanjäljen 
pienentämisessä; korostaa myös lyhyiden 
elintarvikeketjujen myönteisiä 
vaikutuksia, sillä ne auttavat 
vähentämään elintarvikejätettä; korostaa 
lisäksi, että ylipakkaamista on vältettävä 
mutta samalla varmistettava, että 
elintarvikepakkaukset ovat tärkeitä sekä 
hygieniasyistä että kuluttajatiedotukseen 
liittyvistä syistä;

Or. en

Tarkistus 96
Herbert Dorfmann

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että kotieläintaloudessa 
pysyvät laitumet ovat keskeinen väline 
ennakkoon asetettujen kunnianhimoisten 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. it

Tarkistus 97
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. palauttaa mieliin, että hiilen 
sitomisen lisäksi metsät vaikuttavat 
myönteisesti ilmastoon, ilmakehään, 
biologisen monimuotoisuuden 
suojelemiseen sekä jokien ja vesiväylien 
hoitoon, ne suojelevat maaperää veden ja 
tuulen aiheuttamalta eroosiolta ja niillä 
on myös muita hyödyllisiä luonnollisia 
ominaisuuksia; katsoo, että 
koheesiopolitiikan varoilla olisi suojeltava 
metsien monimuotoista roolia, 
varmistettava metsäpuulajien 
asianmukainen monimuotoisuus ja 
suojeltava ja moninkertaistettava 
metsävaroja, jotta varmistetaan väestön 
hyvinvointi ja ympäristön tilan 
parantaminen;

Or. fr

Tarkistus 98
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että on tärkeää pitää 
nuoret maaseudulla ja houkutella heitä 
sinne takaisin, jotta voidaan hyödyntää 
heidän nykyaikaista tietämystään ja 
näkemystään ympäristönsuojelusta ja 
ilmastonmuutoksesta ja muuttaa 
väestöllisesti haasteelliset maaseutualueet 
kukoistaviksi, elinvoimaisiksi ja kestäviksi 
yhteisöiksi; toteaa, että siksi on tärkeää 
saada koheesiopolitiikan ohjelmista 
riittävästi tukea nuorille;

Or. en

Tarkistus 99
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. suhtautuu tuomitsevasti teollisen 
metsänhoidon tuhoisaan vaikutukseen 
ilmastoon ja ympäristöön; palauttaa 
mieliin, että metsien tehokäyttö 
energiantuotantoa varten vaikuttaa 
haitallisesti biologiseen 
monimuotoisuuteen ja aiheuttaa 
hiilinielun katoamisen; palauttaa mieliin, 
että viimeaikaisten tutkimusten mukaan 
eurooppalaiset metsät voisivat varastoida 
kaksi kertaa enemmän hiiltä, jos niiden 
hyväksikäyttöä vähennettäisiin puoleen; 
korostaa, että voimaperäinen 
monokulttuuri on erittäin altis 
ilmastonmuutoksen seurauksille ja 
erityisesti tuholaisten ja megapalojen 
määrän lisääntymiselle; palauttaa mieliin, 
että Euroopan ympäristökeskuksen 
mukaan eurooppalaisten metsien arvo 
alenee tällä vuosisadalla 14–50 prosenttia, 
mikä johtuu ilmastonmuutoksen 
aiheuttamasta eurooppalaisten metsien 
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tasapainon äkillisestä muutoksesta;

Or. fr

Tarkistus 100
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. katsoo, että koheesiopolitiikan 
varoilla ei pitäisi enää rahoittaa 
hankkeita, joilla edistetään 
eurooppalaisten metsien tehokäyttöä, 
erityisesti pelkkään energiantuotantoon 
tarkoitettua metsänistutusta tai suurten 
biomassa- tai sahalaitosten rakentamista; 
suhtautuu erityisen tuomitsevasti 
monikansallisen Florian-yhtiön 
hankkeeseen rakentaa Lannemezaniin 
suuri sahalaitos, joka saattaa uhata 
vakavasti Pyreneiden metsiä;

Or. fr

Tarkistus 101
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. ottaa huomioon, että orgaanisen 
aineksen hajoamiseen perustuva 
metaanintuotto voi olla viljelijöiden 
kannalta kiinnostava menetelmä; on 
kuitenkin huolestunut nykyisestä 
pyrkimyksestä rakentaa teollisia 
mädättämöitä, minkä seurauksena on 
havaittavissa maaperän ja vesien 
merkittävää pilaantumista, pölyttäjien 
lisääntynyttä kuolleisuutta, viljelymaiden 
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anastusta ja tehoviljelyn kannustamista, 
mikä lisää onnettomuusriskejä ja 
kansanterveysriskejä; katsoo, että 
koheesiopolitiikan varoilla olisi tuettava 
yksinomaan sellaisia metaanintuottoon 
liittyviä hankkeita, joihin sisältyy 
sosiaalinen ulottuvuus ja 
ympäristöulottuvuus ja joilla edistetään 
energia-alan – energian tuotannosta sen 
kulutukseen – hallinnan palauttamista 
viljelijöille;

Or. fr

Tarkistus 102
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. painottaa, että olemme 
saavuttamassa teollisen maatalous- ja 
elintarvikejärjestelmän kestävyyden rajat, 
mistä ovat osoituksena monet 
indikaattorit, kuten viljelijöiden määrän 
väheneminen, ilmaston lämpenemisen 
edistäminen, maaperän eroosio, 
ekosysteemien tuhoutuminen, makean 
veden runsas käyttö, väestön terveyden 
vaarantaminen, elintarvikkeiden 
haaskaus ja fossiilisten energialähteiden 
käyttö; panee huolestuneena merkille 
järjestelmän merkittävän alttiuden 
ilmastonmuutoksen ja kaikkien siihen 
liittyvien ulottuvuuksien seurauksille, niin 
ilmaston epävakauden kuin vesivarojen 
vähenemisen vuoksi;

Or. fr

Tarkistus 103
Manuel Bompard
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Lausuntoluonnos
5 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 g. on huolestunut siitä, että on 
jatkettava suuren elintarvikkeiden 
määrän tuottamista pienemmillä 
viljelykelpoisilla aloilla, pilaantuneessa 
maaperässä ja pilaantuneissa vesistöissä, 
hyvin rajoitetuilla kalastusalueilla ja 
toisinaan äärimmäisissä sääoloissa;

Or. fr

Tarkistus 104
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 h. toteaa huolestuneena, että covid-
19-pandemia on tuonut esille kaupunkien 
alttiuden erityisesti elintarvikkeiden 
toimitushäiriöille;

Or. fr

Tarkistus 105
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 i. painottaa, että unionissa on 
ehdottomasti otettava käyttöön 
toimintapolitiikkaa, jolla varmistetaan 
häiriönsietokyky ilmastonmuutoksen 
seurauksiin nähden, erityisesti maatalous- 
ja elintarvikealalla; katsoo, että tätä olisi 
mahdollista edistää koheesiopolitiikan 
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keinoin;

Or. fr

Tarkistus 106
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 j. katsoo, että koheesiopolitiikan 
avulla olisi pyrittävä lyhentämään 
elintarvikealan toimitusketjuja, erityisesti 
maataloustuotannon siirtojen myötä; 
korostaa, että siirtojen tavoitteena on 
tuottaa, jalostaa ja kuluttaa 
elintarvikkeita paikallisesti, jotta 
vahvistetaan elintarviketurvaa Euroopan 
alueilla, luodaan paikallisia työpaikkoja 
ja vähennetään merkittävästi fossiilisten 
energialähteiden käyttöä ja siten 
ilmastovaikutustamme;

Or. fr

Tarkistus 107
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 k kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 k. ottaa huomioon, että 
koheesiopolitiikalla olisi tuettava 
alueellisia hankkeita sellaisten 
tulevaisuuden maatalousjärjestelmien 
kehittämiseksi, joissa painotetaan useiden 
kasvilajien (joita viljellään yhdessä), 
peltokasvien ja puiden (peltometsäviljely) 
ja jopa viljelykasvien, puiden ja eläinten 
(maan kasvukuntoa ylläpitävä viljely ja 
permakulttuuri) yhdistelmään perustuvaa 
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seosviljelyä; painottaa, että tällaiset 
maatalouden ekosysteemit hyödyttäisivät 
biologista monimuotoisuutta ja 
heterogeenisyyttä, mikä vähentäisi niiden 
alttiutta sairauksille ja ilmastoon liittyville 
häiriöille;

Or. fr

Tarkistus 108
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 l kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 l. painottaa, että koheesiopolitiikalla 
olisi erityisesti pyrittävä vahvistamaan 
alueellisten maatalousjärjestelmien 
välistä modulaarisuutta, jotta torjutaan 
naapurialueiden järjestelmiin 
mahdollisesti vaikuttavien häiriöiden 
kerrannaisvaikutusta;

Or. fr

Tarkistus 109
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 m kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 m. kehottaa tukemaan 
koheesiopolitiikan avulla hankkeita, joilla 
pyritään lisäämään maatalousjätteiden 
kierrätystä; painottaa näin ollen, että on 
tärkeää säilyttää fosfori pelloilla 
kierrättämällä sitä, jotta torjutaan 
pilaantumista ja vältetään tarve lisätä 
fosforia; palauttaa mieliin, että 
ihmisperäisen jätteen keruun yhteydessä 
saadaan vuodessa jopa 3 miljoonaa 
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tonnia fosfaattia, mikä vastaa 20:tä 
prosenttia lannoitteen kulutuksesta 
teollisuudessa; kehottaa tukemaan 
koheesiopolitiikan avulla esimerkiksi 
ruotsalaisissa kaupungeissa toteutettuja 
hankkeita, joissa kerätään ihmisen virtsaa 
ja levitetään sitä pelloille, tai Saksassa 
toteutettuja hankkeita, joissa kierrätetään 
jopa 60 prosenttia jäteveden fosforista, 
joka levitetään pelloille, metsiin ja 
laitumille;

Or. fr

Tarkistus 110
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 n kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 n. korostaa, että on ehdottoman 
tärkeää parantaa kaupunkien 
elintarvikehuollon kykyä selviytyä 
ilmastonmuutoksen seurauksista; katsoo, 
että koheesiopolitiikka voi vaikuttaa tähän 
myönteisellä tavalla; kehottaa 
vahvistamaan koheesiopolitiikan avulla 
valtioiden sisäisiä järjestelmiä, 
lähijärjestelmiä ja alueellisia 
elintarvikejärjestelmiä kaupungeissa ja 
niiden lähiympäristössä; korostaa 
erityisesti tarvetta torjua pienten 
lähikauppojen häviämisen seurauksena 
syntyviä ruoka-aavikkoja;

Or. fr

Tarkistus 111
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 o kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 o. kehottaa kiireellisesti 
vahvistamaan koheesiopolitiikan avulla 
kaupunkien ja esikaupunkialueiden 
viljelyjärjestelmiä ja kehittämään 
kaupunkiviljelmiä, kattopuutarhoja sekä 
kaupunkien permakulttuuria ja 
vesiviljelyn ja kalankasvatuksen 
yhdistävää viljelyä; korostaa kuitenkin, 
että vaikka kaupunkiviljelyllä 
parannetaan huomattavasti kaupunkien 
asukkaiden elintarviketurvaa, se on 
suurissa kaupungeissa edelleen 
elintarviketuotantoa täydentävä tekijä; 
painottaa näin ollen, että on suojeltava ja 
kannustettava esikaupunkialueilla 
harjoitettavaa viljelyä;

Or. fr

Tarkistus 112
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 p kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 p. palauttaa mieliin, että 
kaupunkiviljely on hyvin 
työvoimavaltaista ja voi siis luoda lukuisia 
työpaikkoja; palauttaa myös mieliin, että 
kaupunkiviljelyn avulla voidaan 
rikastuttaa kaupunkien biologista 
monimuotoisuutta, parantaa jätehuoltoa 
korttelikompostien avulla, ottaa talteen 
sadevedet ja parantaa ilmanlaatua;

Or. fr

Tarkistus 113
Manuel Bompard
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Lausuntoluonnos
5 q kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 q. katsoo, että vesialan julkisen 
hallinnoinnin ja maatalousalan 
kunnallisen hallinnoinnin kehittäminen 
on erittäin myönteinen asia; painottaa 
maatalousalan kunnallisen hallinnoinnin 
merkitystä paikallisten kausituotteiden 
toimittamiseksi suurtaloustoiminnan 
harjoittajille; kehottaa paikallis- ja 
alueviranomaisia edistämään 
mahdollisuuksien mukaan 
mahdollisimman vähän lihaa sisältävän 
paikallisen ja reilun luomuruoan 
suurtalouskäyttöä; pyytää paikallis- ja 
alueviranomaisia tukemaan maaseudun, 
luomutuotteiden ja paikallisten 
tuotannonalojen jäsentymistä ja 
edistämään tuottaja- ja 
kuluttajayhdistysten ja -osuuskuntien 
perustamista; kehottaa paikallis- ja 
alueviranomaisia ottamaan julkisissa 
hankinnoissaan käyttöön sosiaalisia sekä 
ympäristöä, eläinten hyvinvointia ja 
oikeudenmukaisia korvauksia koskevia 
kriteerejä; kehottaa paikallis- ja 
alueviranomaisia tukemaan uusien 
viljelijöiden asettumista ostamalla ja 
asettamalla käyttöön maa-alueita; katsoo, 
että koheesiopolitiikan avulla olisi 
tuettava paikallis- ja alueviranomaisia 
näissä toimissa;

Or. fr

Tarkistus 114
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 r kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 r. ottaa huomioon, että 
kaupunkimetsien kehittäminen on 
merkittävässä asemassa, jotta 
lievennetään ilmaston lämpenemisen 
seurauksia kaupungeissa, erityisesti 
hellejaksojen aikana; korostaa, että YK:n 
mukaan kaupunkien kasvillisuuden 
luomien varjopaikkojen avulla 
ilmastointitarvetta voidaan vähentää 
30 prosenttia; palauttaa mieliin, että 
lisäämällä kasvillisuutta kaupungeissa 
voidaan muodostaa biologisen 
monimuotoisuuden saarekkeita, vähentää 
melusaastetta ja ilmansaasteita, 
ennallistaa pilaantuneet maa-alueet, 
torjua kuivuutta ja luoda merkittävä 
hiilinielu; korostaa kuitenkin, että on 
tärkeää varmistaa kaupunkialueille 
istutettujen puulajien asianmukainen 
monimuotoisuus ja suosia alkuperäiseen 
lajistoon kuuluvia puulajeja; korostaa 
myös reunuspuiden käyttöön liittyviä 
rajoituksia; painottaa, että puulajien on 
oltava monimuotoisia ja että ne on 
valittava niille asetettujen tehtävien 
perusteella, toisiaan täydentäen ja siten, 
että niiden väliin jää pensaita, 
ruohokasveja ja paljasta kuohkeaa 
maata; kehottaa myös suosimaan 
hedelmäpuiden istuttamista 
kaupunkialueille; toteaa, että 
koheesiopolitiikan varoilla olisi tuettava 
nämä vaatimukset täyttäviä hankkeita;

Or. fr

Tarkistus 115
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 s kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 s. korostaa etuja, jotka liittyvät 
luomulaiduntamisen kehittämiseen 
kaupunkiympäristössä; kehottaa 
tukemaan tämänsuuntaisia olemassa 
olevia hankkeita koheesiopolitiikan 
varoilla;

Or. fr

Tarkistus 116
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 t kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 t. palauttaa mieliin, että 
elintarvikkeisiin liittyvät kysymykset 
koskevat kaikkia samalla alueella asuvia; 
katsoo, että on tarpeen vahvistaa 
kansalaisten, vaaleilla valittujen 
edustajien, tuottajien, kuluttajien ja 
jakelijoiden välistä demokraattista 
yhteyttä, jotta edistetään paikallisten ja 
monimuotoisten kausielintarvikkeiden 
tuotantoa, jalostusta ja kulutusta; katsoo, 
että koheesiopolitiikan avulla olisi 
tuettava paikallis- ja alueviranomaisia, 
jotka pyrkivät ottamaan käyttöön tällaisia 
yhteyksiä luovia mekanismeja 
elintarvikepolitiikan alalla;

Or. fr

Tarkistus 117
Manuel Bompard

Lausuntoluonnos
5 u kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 u. katsoo, että koheesiopolitiikan 
varoilla olisi lisättävä sellaisten 
koulutushankkeiden tukemista, jotka 
koskevat lähipermakulttuuria ja 
maaseudulla harjoitettavaa maan 
kasvukuntoa ylläpitävää viljelyä;

Or. fr

Tarkistus 118
Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioiden avulla olisi 
kehitettävä yhteistyötä, jotta voidaan 
ratkaista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen liittyviä alueellisia 
ongelmia maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalalla, esimerkiksi tulvien ja 
tulipalojen torjunnassa, tehokkaassa 
kollektiivisessa jätehuollossa, myös 
energian tuottamista varten, sekä 
elintarviketuotannon siirtämiseksi takaisin.

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioiden avulla olisi 
kehitettävä yhteistyötä, jotta voidaan 
ratkaista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen liittyviä alueellisia 
ongelmia maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalalla, esimerkiksi tulvien, 
kuivuuden ja tulipalojen torjunnassa, 
tehokkaassa kollektiivisessa jätehuollossa, 
myös energian tuottamista varten, sekä 
elintarviketuotannon siirtämiseksi takaisin 
perustamalla ja vahvistamalla lyhyitä 
toimitusketjuja; kehottaa laatimaan 
eurooppalaisen suunnitelman 
aavikoitumisen ja maatalousmaan 
huonontumisen torjumiseksi, jota tuetaan 
koheesiopolitiikalla ja alueellisilla 
ympäristöstrategioilla;

Or. ro

Tarkistus 119
Francisco Guerreiro
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioiden avulla olisi 
kehitettävä yhteistyötä, jotta voidaan 
ratkaista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen liittyviä alueellisia 
ongelmia maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalalla, esimerkiksi tulvien ja 
tulipalojen torjunnassa, tehokkaassa 
kollektiivisessa jätehuollossa, myös 
energian tuottamista varten, sekä 
elintarviketuotannon siirtämiseksi takaisin.

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioiden avulla olisi 
kehitettävä yhteistyötä, jotta voidaan 
ratkaista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen liittyviä alueellisia 
ongelmia maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalalla, esimerkiksi tulvien ja 
tulipalojen torjunnassa, tehokkaassa 
kollektiivisessa jätehuollossa, myös 
energian tuottamista varten, sekä 
elintarviketuotannon siirtämiseksi takaisin; 
korostaa, että ympäristöstrategioilla olisi 
tältä osin tuettava ja täydennettävä EU:n 
makroaluestrategioita.

Or. en

Tarkistus 120
Michal Wiezik

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioiden avulla olisi 
kehitettävä yhteistyötä, jotta voidaan 
ratkaista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen liittyviä alueellisia 
ongelmia maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalalla, esimerkiksi tulvien ja 
tulipalojen torjunnassa, tehokkaassa 
kollektiivisessa jätehuollossa, myös 
energian tuottamista varten, sekä 
elintarviketuotannon siirtämiseksi takaisin.

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioiden avulla olisi 
kehitettävä yhteistyötä, jotta voidaan 
ratkaista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen liittyviä alueellisia 
ja vesistöalueisiin liittyviä ongelmia 
maatalous-, elintarvike-, peltometsätalous- 
ja metsätalousalalla, esimerkiksi 
kuivuuden, tulvien ja tulipalojen 
torjunnassa, jokien ennallistamisessa ja 
jokien yhteyksien parantamisessa, 
tehokkaassa kollektiivisessa jätehuollossa, 
myös energian tuottamista varten, sekä 
elintarviketuotannon siirtämiseksi takaisin.

Or. en
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Tarkistus 121
Francesca Donato, Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioiden avulla olisi 
kehitettävä yhteistyötä, jotta voidaan 
ratkaista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen liittyviä alueellisia 
ongelmia maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalalla, esimerkiksi tulvien ja 
tulipalojen torjunnassa, tehokkaassa 
kollektiivisessa jätehuollossa, myös 
energian tuottamista varten, sekä 
elintarviketuotannon siirtämiseksi takaisin.

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioiden avulla olisi 
kehitettävä yhteistyötä, jotta voidaan 
ratkaista taloudelliseen kehitykseen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen tarvittaviin kustannuksiin 
liittyviä alueellisia ongelmia maatalous-, 
elintarvike- ja metsätalousalalla, 
esimerkiksi tulvien ja tulipalojen 
torjunnassa, tehokkaassa kollektiivisessa 
jätehuollossa, myös energian tuottamista 
varten, sekä elintarviketuotannon 
siirtämiseksi takaisin.

Or. it

Tarkistus 122
Chris MacManus

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioiden avulla olisi 
kehitettävä yhteistyötä, jotta voidaan 
ratkaista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen liittyviä alueellisia 
ongelmia maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalalla, esimerkiksi tulvien ja 
tulipalojen torjunnassa, tehokkaassa 
kollektiivisessa jätehuollossa, myös 
energian tuottamista varten, sekä 
elintarviketuotannon siirtämiseksi takaisin.

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioilla on kehitettävä 
yhteistyötä, jotta voidaan ratkaista 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 
sopeutumiseen liittyviä alueellisia 
ongelmia maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalalla, esimerkiksi tulvien ja 
tulipalojen torjunnassa, tehokkaassa 
kollektiivisessa jätehuollossa, myös 
energian tuottamista varten, maatilojen 
tekemisessä paremmin yleisiä riskejä 
sietäviksi sekä elintarviketuotannon 
siirtämiseksi takaisin.
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Or. en

Tarkistus 123
Christine Schneider

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioiden avulla olisi 
kehitettävä yhteistyötä, jotta voidaan 
ratkaista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen liittyviä alueellisia 
ongelmia maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalalla, esimerkiksi tulvien ja 
tulipalojen torjunnassa, tehokkaassa 
kollektiivisessa jätehuollossa, myös 
energian tuottamista varten, sekä 
elintarviketuotannon siirtämiseksi 
takaisin.

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioiden avulla olisi 
kehitettävä yhteistyötä, jotta voidaan 
ratkaista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen liittyviä alueellisia 
ongelmia maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalalla, esimerkiksi tulvien ja 
tulipalojen torjunnassa ja tehokkaassa 
kollektiivisessa jätehuollossa, myös 
energian tuottamista ja kestävän 
elintarviketuotannon luomista varten.

Or. de

Tarkistus 124
Asger Christensen, Atidzhe Alieva-Veli, Ulrike Müller, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioiden avulla olisi 
kehitettävä yhteistyötä, jotta voidaan 
ratkaista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen liittyviä alueellisia 
ongelmia maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalalla, esimerkiksi tulvien ja 
tulipalojen torjunnassa, tehokkaassa 
kollektiivisessa jätehuollossa, myös 
energian tuottamista varten, sekä 
elintarviketuotannon siirtämiseksi takaisin.

6. korostaa, että EU:n 
makroaluestrategioiden avulla olisi 
kehitettävä yhteistyötä, jotta voidaan 
ratkaista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen 
ja siihen sopeutumiseen liittyviä alueellisia 
ongelmia maatalous-, elintarvike- ja 
metsätalousalalla, esimerkiksi tulvien ja 
tulipalojen torjunnassa, tehokkaassa 
kollektiivisessa jätehuollossa, myös 
energian tuottamista varten, sekä kestävän 
elintarviketuotannon edistämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 125
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
6 kohta – a alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 (a) korostaa, että on tärkeää pitää yllä 
kumppanuusperiaatetta kaikessa EU:n 
koheesiopolitiikan ohjelmasuunnittelussa, 
täytäntöönpanossa ja seurannassa sekä 
luoda vahvaa yhteistyötä alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
kansalaisjärjestöjen ja sidosryhmien, 
myös viljelijöiden järjestöjen ja 
ympäristöalan kansalaisjärjestöjen, 
välille; korostaa, että tässä prosessissa 
olisi otettava huomioon 
sukupuolinäkökulma;

Or. en

Tarkistus 126
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
6 kohta – b alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 (b) toteaa, että yhteisö- ja 
kansalaisaloitteilla voidaan tukea 
voimakkaasti ekologista siirtymää sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista ja että paikalliset 
toimintaryhmät ja Leader-ohjelma voivat 
olla ensisijaisia välineitä tämän 
saavuttamiseksi; kannustaa jäsenvaltioita 
ja alueviranomaisia sovittamaan nämä 
ohjelmat yhteen alueellisten 
ympäristöstrategioidensa kanssa;
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Or. en

Tarkistus 127
Francisco Guerreiro

Lausuntoluonnos
6 kohta – c alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

 (c) korostaa, että koheesiopolitiikalla 
olisi tuettava investointeja koulutukseen, 
mikä auttaa paikallisviranomaisia, 
työntekijöitä ja yrityksiä ottamaan 
paremmin huomioon ilmastonmuutoksen 
aiheuttamat haasteet sekä sen roolin, joka 
niillä voi olla ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa 
omilla toimialoillaan;

Or. en

Tarkistus 128
Dan-Ştefan Motreanu

Lausuntoluonnos
6 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

korostaa, että on tärkeää helpottaa 
koheesiopolitiikan ja yhteisen 
maatalouspolitiikan välisiä synergioita, 
joilla pyritään tukemaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille erittäin 
alttiita maaseutualueita ja varmistamaan 
siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen, 
jossa keskitytään sosiaaliseen ja 
taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen; 
korostaa rakennerahastojen merkitystä 
maatalouselintarvikealan pienten ja 
keskisuurten yritysten tukemisessa, jotta 
niistä tulee kilpailukykyisempiä ja 
ympäristöystävällisempiä;
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Or. ro

Tarkistus 129
Franc Bogovič

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa älykkäiden kylien 
käsitteen merkitystä unionin 
ilmastohaasteisiin vastaamisessa ja 
suhtautuu myönteisesti sen 
integroimiseen unionin tulevaan 
YMP:hen, koheesiopolitiikkaan ja 
aluepolitiikkaan; vaatii, että jäsenvaltiot 
sisällyttävät älykkäisiin kyliin perustuvan 
lähestymistavan EU:n koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanoa kansallisella ja 
alueellisella tasolla koskevaan 
toimintaohjelmaansa sekä kansallisiin 
YMP:n strategiasuunnitelmiin, joissa 
edellytetään älykkäitä kyliä koskevien 
strategioiden laatimista1 a kansallisella 
tasolla; korostaa Leader-ohjelmaan ja 
yhteisölähtöiseen paikalliseen 
kehittämiseen (CLLD) perustuvan 
lähestymistavan roolia toteutettaessa 
älykkäitä kyliä koskevia strategioita, 
joissa olisi keskityttävä vahvasti 
digitalisaatioon, kestävyyteen ja 
innovointiin;
__________________
1 a Ehdotusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden 
yhteisen maatalouspolitiikan nojalla 
laatimien, Euroopan maatalouden 
tukirahastosta ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta 
rahoitettavien strategiasuunnitelmien 
(YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea 
koskevista säännöistä sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 
N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 
kumoamisesta koskevan Euroopan 
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parlamentin ensimmäisen käsittelyn 
kannan 72 artiklan b alakohta (tarkistus 
513)

Or. en

Tarkistus 130
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa hylättyjen 
teollisuusalueiden kehittämiseen ja 
kunnostamiseen liittyviä mahdollisuuksia, 
jotka maan puhdistamisen ja vanhojen 
teollisuusalueiden ympäristön 
parantamisen avulla voivat auttaa 
luomaan uusia teollisuuspuistoja ja 
yrityshautomokeskuksia, mikä voi 
vähentää kokonaan uusien kohteiden 
lisärakentamisen tarvetta sekä houkutella 
yrityksiä ja alueellisia investointeja ja 
siten luoda myös työpaikkoja.

Or. en

Tarkistus 131
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans, Asger 
Christensen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. suhtautuu myönteisesti Euroopan 
komission aikomukseen esittää 
maaseutualueita koskeva strategia ja 
korostaa tarvetta vahvistaa eri rakenne- ja 
investointirahastojen välisiä synergioita, 
jotta voidaan auttaa maatalous- ja 
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elintarvikealoja parantamaan 
taloudellista sietokykyään ja 
ympäristökestävyyttään;

Or. en

Tarkistus 132
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että EU:n 
koheesiopolitiikan kautta paikallisella ja 
alueellisella tasolla tehdyt investoinnit 
kestäviin vihreisiin infrastruktuureihin 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan 
torjua ilmastonmuutoksen vaikutuksia 
maa- ja metsätalouteen ja parantaa 
ihmisten, luonnon ja talouden kykyä 
sietää ilmastonmuutosta;

Or. en

Tarkistus 133
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Anne Sander, 
Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että koheesiopolitiikassa 
on keskityttävä Euroopan talouden 
kokonaisvaltaiseen siirtymiseen kohti 
biotaloutta, joka perustuu maa- ja 
metsätaloudesta saataviin biogeenisiin 
resursseihin;

Or. en
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Tarkistus 134
Emmanouil Fragkos

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa Välimeren makroalueen 
perustamisen etuja erityisesti paikallisten 
tuotteiden tuotannon ja 
maastavietävyyden vahvistamisessa;

Or. el

Tarkistus 135
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar, Ruža Tomašić

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että on tärkeää soveltaa 
koheesioon ja aluekehitykseen alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa, 
kun taas aloitteet olisi tehtävä alueiden 
ja/tai jäsenvaltioiden tasolla;

Or. en

Tarkistus 136
Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Marlene Mortler, Franc Bogovič, Christine 
Schneider, Herbert Dorfmann, Álvaro Amaro

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että koheesiopolitiikassa 
ja alueellisissa ympäristöstrategioissa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävästä 
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metsätaloudesta peräisin olevan puun 
käytön lisäämiseen kaikissa talouden 
osissa (erityisesti rakennusalalla), koska 
puulla on se ainutlaatuinen ominaisuus, 
että se varastoi valtavia määriä 
hiilidioksidia ja sillä voidaan samaan 
aikaan korvata energiaintensiivisiä 
resursseja, kuten terästä ja betonia;

Or. en

Tarkistus 137
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että digitalisointi ja 
tekoälyteknologiat voivat johtaa 
kestävämpään, sietokykyisempään ja 
resurssitehokkaampaan maatalouteen ja 
luoda myös uudenlaisia työpaikkoja, jotka 
kuitenkin edellyttävät asianmukaista 
koulutusta, jonka olisi oltava kaikkien 
saatavilla;

Or. en

Tarkistus 138
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans, Asger 
Christensen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa tarvetta vahvistaa EU:n 
investointeja maaseutualueiden 
laajakaistaan, jotta viljelijät voivat ottaa 
käyttöön digitaaliteknologiaa 
täsmäviljelyn kehittämiseksi, koska se on 
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välttämätöntä viljelijöiden ekologisen 
siirtymän kannalta;

Or. en

Tarkistus 139
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa, että käynnissä olevat 
maatalouskäytännöt sekä maa- ja 
metsätalousalan vihreää infrastruktuuria 
koskevat aloitteet vaikuttavat myönteisesti 
jäsenvaltioiden hiilivarastoihin ja 
kasvihuonekaasutaseisiin;

Or. en

Tarkistus 140
Marlene Mortler, Franc Bogovič, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Anne Sander, 
Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. muistuttaa, että EU:n nykyisissä 
politiikka-aloitteissa on otettava 
huomioon Euroopan talouden pitkän 
aikavälin kilpailukyky sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten huolenaiheet;

Or. en

Tarkistus 141
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Eric Andrieu, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais
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Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. korostaa tarvetta parantaa kaiken 
tyyppisiä yhteyksiä (laajakaistayhteydet, 
liikenneyhteydet jne.) maaseutualueilla 
kohtuuhintaisella, kestävällä ja 
ympäristöystävällisellä tavalla.

Or. en


